Власникам МАФів у Житомирі
зменшили розмір пайової участі на 20%,
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«Дорога життя»: прогулянка
містом закінчилася для
с. 4
житомирянки гіпсом
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с. Зарічани, Бердичівське шосе, 4
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вул. П. Болбочана, 58
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Батон «Житомирський»
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ТМ «Золотий Коровай»
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Нова фотозона у Житомирі:
на Михайлівській розвісили
186 кольорових парасольок
Ольга Сідлецька

Власникам МАФів у
Житомирі зменшили
розмір пайової
участі на 20%,
втім, підприємцям
цього замало
Алла Герман

На засіданні виконавчого комітету
міськради обговорили питання встановлення розміру
пайової участі власникам тимчасових
споруд.
За словами міського голови
Сергія Сухомлина, зменшивши
розмір пайової участі, влада
хоче підтримати приватних
підприємців.
«Мені підказали, що у Києві
коофіцієнт на групу підакцизних товарів для МАФів складає
5. У нас немає завдання створити пільгові умови для підприємців, які торгують алкоголем
і тютюновими виробами на
вулицях міста. Я розумію, що
вони платять акцизний податок, але цей податок платять
як магазини, так і інші заклади.
Наше завдання не підтримати
середній бізнес, а приватних
підприємців, які самі працюють в цих МАФах», – сказав Сергій Сухомлин.
Своєю чергою, під час засідання виконкому начальник
КП «Інспекція з благоустрою
Житомира» Юрій Юзвинський
повідомив, що зараз є підприємці, загальний борг яких за
сплату пайової участі вже сягнув 300 тисяч гривень.
«За 2017 рік у нас 18 боржників, які не сплатили пайову
участь, це близько 300 тисяч
гривень. Я прошу виконком

прийняти якесь рішення з приводу цих боржників, щоб розуміти, в якому напрямку ми
будемо рухатись. Ось, наприклад, зараз на виконкомі присутня найактивніша боржниця
Круглова», – розповів Юрій
Юзвинський.
У розмові з журналістами
жінка виправдовується тим, що
не має можливості сплачувати
таку ставку пайової участі, та
додає, що є власники аналогічного бізнесу, ставки для яких
значно менші.
«У нас у місті більше тисячі
МАФів, з них уклали договори
близько 500, а сплачують з них
ніби всі, однак є один нюанс –
не усі сплачують за коофіцієнтом 3, є окремі «обрані», для
яких коофіцієнт – 1, або як для
води чи хліба», – обурюється
підприємець.
У коментарі журналістам «20
хвилин» начальник управління
комунального господарства пояснив, що ставку для підприємців вже знизили на 20%. Однак, на думку посадовця, деякі
підприємці лобіюють інтереси,
а саме продажу алкоголю та
тютюнових виробів в МАФах.
«Сесія міської ради вже прийняла рішення – зменшила на
20% сплату пайової участі, але
вони хочуть далі розглядати
це питання, щоб зменшувати
її надалі. Тому на наступне засідання нам потрібно підготувати
рішення, що все далі ми вже не
зменшуємо, або якщо зменшуємо, то це буде регуляторний акт
протягом декількох місяців. Будуть проходити громадські слухання, і вже після них виконком
прийме рішення – зменшувати
чи не зменшувати», – повідомив
Олександр Марцун.

На єдиній пішохідній вулиці Житомира 25 квітня з`явилася
інсталяція з різнокольорових парасольок.
Як розповіла секретар Житомирської міської ради Наталія
Чиж, наше місто долучилося до
традиції багатьох європейських
країн, у яких саме на пішохідних
вулицях встановлюють такі зони
з парасольками.
«Думаємо, що з цього є користь, бо це – тінь і це є фотозона, і головне – ми змінюємо
Михайлівську», – наголосила
Наталія Чиж. Про всяк випадок
КП «Зеленбуд», яке закупило парасольки, має замінний фонд.
У коментарі журналісту «20
хвилин» головний інженер КП
«Зеленбуд» розповів, що загалом
працівники їхнього підприємства вранці 25 квітня розвісили
186 парасольок із 210 закуплених.
Їхня загальна вартість склала
23 004 грн.
«Ос к і льк и ми ї х ві ша ли
вранці і люди йшли на роботу
усі усміхнені і у них був гарний
настрій, то я хотів би, щоб ці парасольки були якомога довше,
тобто плануємо, щоб до осені

вони побули», – наголосив головний інженер «Зеленбуду».
Традиція створювати подібні інсталяції, як свідчить одна
із легенд, бере свій початок
з португальськго міста Агеда.
Там літаючі парасольки вже давно стали елементом міського
пейзажу.
Композиції з розвішених
різнокольорових парасольок є
в таких українських містах, як
Львів, Харків, Одеса, Київ і Кропивницький.
Житомиряни вже встигли
охрестити Михайлівську «вулицею літаючих парасольок» і з задоволенням фотографуються тут.

Соцмережі рясніють позитивними відгуками містян.
Житомирянин Віктор Балюрко написав у Фейсбуці: «Що би
там не говорили, а Михайлівська
стає гарною, позитивною, європейською!».
«Як насправді просто і недорого зробити красу», – наголосив
Роман Кравчук.
Звісно ж, є і негативні коментарі, але їх не так багато.
«Більше в місті немає куди
кошти витрачати? Дороги залата ли, мусор повивози ли,
прибрали сміття на дорогах та
тротуарах?», – обурюється житомирянин Андрій Перун.

Водоканал перерахує
житомирянам кошти
за неякісну воду
Аліна Бойко

Необхідність перерахунку виникла через численні звернення містян з приводу
погіршення якості
води після проведення ремонтних робіт.
Таке рішення було прийняте на позачерговому виконкомі
міської ради. Комунальне підприємство проведе перерахунок
коштів через те, що протягом
21 та 22 квітня КП «Житомир-

водоканал» проводило ремонтні
роботи на міських інженерних
мережах водопостачання. Також
існувала необхідність у витратах води для промивання внутрішніх мереж водопостачання
у квартирах споживачів. Саме
через ці незручності містяни
отримають перерахунок.
«Дві доби Житомир був без
води. Повністю був спустошений
магістральний водогін. Мінялися
засувки великих діаметрів. Тому
буде справед ливо, якщо ми
зменшимо кожному абоненту
оплату на 100 літрів води з однієї
квартири або будинку, які пройшли через лічильник за квітень
2018 року», – зазначив начальник
управління комунального госпо-

дарства Олександр Марцун.
Міський голова підтримав
рішення Олександра Марцуна
та додав, що дійсно, житомиряни
два дні не користувались водою.
Коли увімкнули водопостачання,
з кранів потекла забруднена вода,
люди почали спускати її і понесли великі збитки, по суті вони
не споживали цю воду, тому є
доцільним зробити перерахунок.
Також до проекту члени
виконавчого комітету внесли
у точнен н я та од ног олос но
проголосували: перерахунок
щодо зменшення вартості на
100 літрів буде проведений
в усіх квартирах незалежно від
форми обліку (чи має споживач
лічильник, чи ні).
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Споживачу

Європейський підхід
до українських відходів:
еко-тиждень у компанії
«Кромберг енд Шуберт»
Аліна Бойко

Команда підприємства «Кромберг енд
Шуберт» започаткувала соціальну ініціативу – еко-тиждень на
заводі. 27 квітня в рамках заходів, присвячених бережливому
ставленню довкілля,
працівники компанії
організували «ЕКОфорум».
Вже не перший рік на теренах
міста Житомира успішно працює
та розвивається завод «Кромберг
енд Шуберт». Турбота про довкілля – головний пріоритет ви-

робництва. Один із напрямків
піклування про навколишнє середовище, передбачених стратегією
«Кромберг енд Шуберт», є роздільне збирання відходів і повторне
використання їх у виробництві.
«Підприємство «Кромберг енд
Шуберт» з перших днів позиціонує себе як екологічно свідоме
виробництво. Кожен працівник
(чи на виробництві, чи в офісі)
самостійно сортує відходи. Збір
відходів на лініях відбувається
в окремі контейнери з відповідною
візуалізацією.Усі відходи, які сортують на заводі, йдуть на вторинну
переробку. Також завод має типи
відходів, які неможливо вторинно
переробити, їх відправляємо відповідним підприємствам на утилізацію. Ми маємо надію, що кожен
працівник виробництва принесе
частинку екологічної свідомості
у свої сім’ї, а оскільки нас близько
3 тис. працівників, ми будемо мати
результат не тільки на рівні міста»,–
розповідає спеціаліст з екологічних

питань Ірина Когут.
Аби акцентувати увагу містян
на екологічному питанні, в рамках
оголошеного еко-тижня на заводі
та поза ним було проведено ряд
корисних заходів. Одним із них
стала участь «крошівців» у «Науковому пікніку», де працівники
компанії навчали житомирян, як
правильно сортувати сміття та навіщо це робити.
«У Житомирі ми проводимо
«Наукові пікники» вдруге, для
компанії «Кромберг енд Шуберт»
це – перший досвід участі у ньому.
Завдяки вашим локаціям, 7 тис.
відвідувачів заходу змогли зрозуміти процес сортування відходів»,–
наголосила директор комп’ютерної
академії «Шаг», організатор «Наукових пікніків» у Житомирі Любов Трибун.
Еко-тиждень на виробництві
«Кромберг енд Шуберт» – чудовий приклад об’єднання спільних зусиль корпорацій заради
великих справ.

ВЕЛОДЕНЬ – 2018
ЗМАГАННЯ З МАУНТЕНБАЙКУ
(КРОС-КАНТРІ)

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

«Ми дякуємо організаторам
еко-тижня, що запросили нас
долучитись до ініціативи. Дуже
приємно, що ви – активні у принципах соціальної відповідальності,
зі свого боку ми теж вчимо своїх
працівників корпоративної соціальної відповідальності, для
того, щоб наше місто було чистим
і комфортним для життя», – зазначив комерційний директор Житомирського картонного комбінату
Вадим Ліскі.
Аби підтримати соціальні ініціативи компанії, до Житомира зі
столиці завітала перший в Україні
практичний екоблогер, відома своїм проектом «104 дні без поліетилену», Маріанна Бойко.
«Все, що тут відбувається, це
не просто слова або дії, це не
просто тому що «Кромберг енд

Шуберт» – іноземна компанія, якій
важливо мати свою репутацію, –
це все для нас з вами. Я – перший
в Україні практичний екоблогер,
і я просто вражена тим, що ви робите, надприємно, що все більше
підприємців замислюється про
охорону довкілля. Все ж таки є
надія, що наші діти будуть гратись
не у смітті, а в нормальних природніх умовах».
У рамках «ЕКО-форуму», аби
відчути рух життя компанії, його
учасники мали можливість на
власні очі побачити виробництво.
До слова, 25 квітня на заводі
«Кромберг енд Шуберт» започаткували активний збір кришечок
від пластикових пляшок, які забирав на переробку БФ «Лелекера»,
а 28 квітня «крошівці» садили ліс
у Житомирському районі.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Не хочете сплачувати
за послуги, які
не отримуєте?
Починаючи з опалювального
сезону 2016–2017, житомиряни,
які мешкають у багатоповерхових
будинках, отримують у платіжках
за опалення додатково вартість опа‑
лення місць загального користуван‑
ня. За опалення місць загального
користування почали сплачувати
й ті, хто має автономне опалення
своєї квартири.
Нещодавно до мене звернулися
мешканці одного з будинків, у яких
в під’їзді взагалі відсутні радіато‑
ри, але в платіжках вони регуляр‑
но отримують рахунок за «тепло»
у під’їзді. Я відразу відреагував і на‑
правив відповідне звернення, щоб
комісія КП "Житомиртеплокому‑
ненерго" виїхала до цього будинку
та зафіксувала відповідний факт.
За декілька днів комісія виїхала та
склала відповідні акти про відсут‑
ність опалення під’їзду будинку. На
підставі акту перевірки мешканці
цього будинку в подальшому не бу‑
дуть сплачувати за послугу, яку не
отримують. Оплачуватимуть лише
за опалення підвалу та горища.
Коефіцієнт нормативних втрат
теплової енергії для цього будинку
зменшився з 10,39% до 4,31%.
Тобто тариф за опалення місць за‑
гального користування для цього
конкретного будинку зменшився
майже у 2,5 раза. Після цього ви‑
явилося, що у сусідньому будинку
ситуація аналогічна і люди більше
двох років сплачують за послугу,
яку не отримують.
Враховуючи, що платіжки за опа‑
лення, м’яко кажучи, є немалень‑
кими, подібні приклади можуть
хоча б незначно, але зменшити
суми у платіжках під час опалю‑
вального періоду.
Якщо у вашому під’їзді батареї
взимку холодні або й взагалі від‑
сутні, але приходять рахунки за опа‑
лення під’їзду, необхідно звертатися
до КП "Житомиртеплокомуненерго",
щоб їхні представники фіксували це
відповідними актами та здійснюва‑
ли перерахунок за опалення місць
загального користування.
Це стосується й інших послуг, які
комунальні служби полюбляють
включати до платіжок і тарифів,
але за фактом не надають. Не варто
сплачувати за те, чого не отримуєте.
Якщо у вас подібна проблема
і вам потрібна допомога та пора‑
да, телефонуйте. Завжди радий до‑
помогти. Мій тел.: 0687307767,
0937924643.

Місто
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«Дорога життя»: прогулянка
містом для житомирянки
закінчилась гіпсом
Анастасія Ліберман

Сотні містян щодня ризикують переламати собі кінцівки
просто прогулюючись вулицею. І не
через те, що неуважні, а через ситуацію
з тротуарами міста.
Прогулянка по давно знайомих місцях для житомирянки
Олени, матусі в декреті, закінчилась тріщиною в коліні. Інцидент
стався біля Ботанічного саду на
вул. Корольова.
«Я маю двох маленьких дітей.
Найменшій – 10 місяців. Дитина
не хотіла сидіти у візочку, я її взяла на руки. По дорозі є люк, який
просів, а збоку – бетон. Там взагалі не зрозуміло, що мали робити
з тим бетоном, він потріскався
і лежить шматками. Я вступила
біля люку в яму ногою і впала на
коліна. Добре, що дитині нічого,
бо я не впала повністю на землю», – розповідає журналістам
«20 хвилин» житомирянка Олена.
Жінка додала, що тротуарна

доріжка, на якій вона отримала травму, веде до комунікацій
міста: ринку, пошти та ін. Житомирянка переконує, що цим
шляхом прогулюються пішки
усі матусі околиці, і це просто
неприпустимо, аби вона була
в такому жахливому стані.
«Скільки ми живемо в цьому районі, тротуар тут ніколи не
ремонтували. В минулому році
зробили дорогу навпроти і підлатали дорогу там, де трамвай,
і все. А на цій стороні нічого і не
робили. Вийшла на прогулянку
з дітьми. А в результаті отримала
травму», – бідкається жінка.
Начальник управління комунального господаства Олександр
Марцун у коментарі щодо інциденту журналістам «20 хвилин»
запевнив, що « ремонт тротуару
буде виконуватись разом з поточним ремонтом прилеглих вулиць,
тому як тільки комунальники
запланують там роботи, відразу
охоплять й тротуари».
Олександр Марцун, повертаючись до ситуації Олени, додав,
що на сьогодні дійсно є проблеми
з люками міста, адже деякі з них
належать «Укртелекому» – компанії, яка на межі банкрутсва, тому
люки, які вони обслуговують, занедбані та тривалий строк стоять
відкритими.

«Ми на проблеми з люками,
які обслуговують інженерні мережі комунального підприємства, завжди реагуємо. Звісно,
не все ідеально, але в більшості
випадків все під контролем. Найбільша проблема з приватником
«Укртелекомом» – вони на стадії
банкрутства, і їх люки стоять
відкриті по місяцю-півтора.
Ми не можемо обслуговувати їх
люки, адже на неї не виділяють
бюджетні кошти, тому що це
приватна власність», – пояснив
Олександр Марцун.

Тим часом постраждала житомирянка Олена налаштована
рішуче та переконана, що влада
має її почути.
«Хочеться дійти до кінця,
і якщо для себе не доб’юся справедливості, то хоча б ремонту
тротуарної дороги. Бо не місто,
а чорт зна що: ні для інвалідів, ні
для мам з візками не пристосоване. Діло не в грошах, а у ставленні
до нас», – каже Олена.
Як вирішитьс я сит уація – читайте згодом на сайті та
на шпальтах «20 хвилин».

На Житомирщині не припиняються
пожежі в екосистемах
Аліна Бойко

Лише за два дні
у Житомирській області рятувальники
зафіксували майже
20 виїздів на гасіння
сміття та 6 випадків загоряння сухої трави.
Загальна площа, де сталось
загоряння сухої рослинності, –
більш як 10 га землі.
«До служби порятунку «101»
надходять численні повідомлення
щодо пожеж сухої рослинності,
в лісових масивах почалися займання. Лише за вихідні дні здійснено 19 виїздів на гасіння сміття
та ліквідовано 6 пожеж сухої трави
на загальній площі близько 11 га.

У попередні роки у нас були випадки загибелі літніх людей, коли
вони самі намагалися загасити пожежу, що сталась через спалювання
сміття, сухої трави біля своїх будинків, і отримували опіки, несумісні
з життям», – розповів начальник
управління ДСНС України в Житомирській області Ігор Нікітчук.
Підпали трави – одна з головних причин пожеж у лісах. Такі пожежі в результаті завдають великої
шкоди біологічному різноманіттю,
наголошують в управлінні з надзвичайних ситуацій. Рятувальники
також зазначають, що небезпечним
чинником є саме вітряна погода,
яка сприяє швидкому поширенню
вогню на значні відстані.
«Користуючись нагодою,
служба порятунку звертається
до всіх жителів Житомирської
області щодо дотримання правил пожежної безпеки. Ніколи не
підпалюйте суху траву в лісі, на
полі, городі, біля своїх будинків.

У віт рян у по году небезпечне
будь-яке розведення багаття.
Пам’ятайте, навіть необачно
викинутий недопалок може
п ри зв е с т и до
виникнення
масштабної пожежі», – звертається до житомирян начальник Ігор Нікітчук.
Також в управлінні наголосили
на тому, що на травневі свята, адже
це – пожежонебезпечний період,
рятувальники разом з іншими підрозділами працюватимуть у посиленому режимі.
«На травневі свята та у вихідні
дні підрозділи ДСНС переходять
на посилений варіант несення
служби для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації і пожежі. Ми готові надавати допомогу

підрозділам Держлісагентства та
інших лісокористувачів у протидії
пожежам у природних екосистемах. Водночас, аби не допустити
пожеж, закликаю населення суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку
та проведення весняно-польових
робіт», – зазначив Ігор Нікітчук.
До слова, загалом з початку
року в екосистемах області сталося
58 пожеж, в основному – це займання сухої трави.
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Політична арена

Вилкул: В Украине от 50 до 90% товаров
из корзины социальных продуктов
питания не просто сопоставимы
с европейскими ценами, а подчас и выше
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр
Вилкул на своей
странице в Facebook
написал:

«В Украине от 50 до 90% товаров из корзины социальных
продуктов питания не просто
сопоставимы с европейскими ценами, а подчас и выше. При этом
в нашей стране самая низкая в Европе пенсия и зарплата. Поэтому
мы требуем, чтобы правительство
вышло из своего виртуального
мира, в котором одни «перемоги», и вернуло государственное
регулирование цен на социально значимые продукты, которое
было отменено в 2017».
По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых
сетей, если сравнить цены на
овощи в Украине и Польше, то
выяснится, что капуста белокочанная у нас дороже в 2,5 раза,
чем в Польше. Свекла в цене
выше почти в 2 раза. Картофель

дороже на 10%, лук репчатый – на
6%, помидоры – на 5% и т. д.
В 2017 правительство отменило госрегулирование цен. До
этого на уровне Кабмина и облгосадминистраций устанавливались граничные цены на социально значимые продукты питания,
и производители, и торговые
сети выполняли эти требования.
Вилкул отметил: «Госрегулирование цен при помощи разных
механизмов есть во всех развитых
странах. Например, через господдержку сельхозпроизводителей.

В некоторых странах она доходит
до 400–500 евро на каждый гектар
и 200–300 евро за каждую голову
крупного рогатого скота.
У нас наоборот – с 2017 власть
отменила спецрежим НДС для
аграриев. Это означает, что
в масштабах страны у них забрали до 20 млрд грн оборотных
средств. При этом так называемая
господдержка не компенсирует
эти потери. В госбюджет 2018
заложены 6,3 млрд грн, при этом
50% этой суммы могут получить
производители всего одной

сферы – птицеводства».
Оппозиционер подчеркнул:
«Если власть и правительство не
справляются, они должны уйти.
Потому что результаты их безграмотной политики – четвертый год
у нас двузначная, самая высокая
в Европе инфляция, а миллионы
нищих людей не мог у т купить себе даже элементарные
продукты. А в сельском хозяйстве – вырезают скот и сокращают
объемы производства в растениеводстве».
Ранее он отмечал, что отказ
украинского правительства
от кон т рол я за ценами на
первоочередные продукты питания – преступное решение.
Вилкул системно требует
от Верховной Рады сменить
существующую повестку дня
и рассмотреть вопросы, решения
которых ждут десятки миллионов украинцев – пакет законопроектов Оппозиционного блока по
восстановлению мира, поддержке промышленности, созданию
новых рабочих мест, снижению
коммунальных тарифов и введению моратория (запрета) на их
повышение, а также возвращению госконтроля за ценами.

Нардеп Павло Дзюблик їздить на чужому
авто та живе в орендованій квартирі
Анастасія Ліберман

Журналісти «20
хвилин» надалі
продовжують моніторити електронні
декларації народних
обранців. Цього разу
познайомимо вас
з фінансовим станом
нардепа від Малинського округу Павла
Дзюблика.
У родині нардепа 4 дітей –
донька та три сини. Народний
депу тат-мажоритарник від
Малинського округ у Павло
Дзюблик з 2004 року має житловий будинок у смт Черняхові
загальною площею 80 кв.м вартістю, за останньою оцінкою,
майже 179 тис. грн. У тому ж
селищі депутат декларує земельну ділянку площею більш

ніж 1 тис. кв. м.
Народний обранець декларує автомобіль «Toyota Camry»
2011 р. в., який йому за договором з 1 грудня 2015 року передав
громадянин Сахно Володимир
Васильович.
Основним джерелом доходів
Павла Дзюблика є депутатська
діяльність. Верховна Рада виплатила нардепу 255 тис. 964 грн
зарплати, 252 тис. 825 грн відшкодування витрат, пов'язаних
із виконанням депутатських
повноважень, 191 тис. 80 грн
компенсації за оренду житла
та 38 тис. 170 грн компенсації
вартості проїзду територією
України. Загалом за 2017 рік
депутат з державного бюджету
отримав 738 тис. 039 грн.
Дружина нардепа Наталія
підприємницькою діяльністю
за 2017 рік поповнила родинний
бюджет на 698 тис. 165 грн. Ще
17 тис. 200 грн Наталія Дзюблик
отримала одноразової допомоги
при народженні дитини.
Нардеп з 1 вересн я 2017
року винаймає в Києві у громадянина Тарнавського Юрія

Олекс а н дрови ча к вар т и ру
загальною площею 69,4 кв.м,
за яку розплачується бюджетними грошима, отриманими
в якості компенсації вартості
оренди житла відповідно до
частини першої статті 35 та частини четвертої статті 32 Закону
України «Про статус народного
депутата України».
Народний депутат декларує

35 тис. доларів, позичених третім особам. На двох рахунках
в Приватбанку Павло Дзюблик
має 35 тис. 803 грн і 4 євро. Народний обранець також отримав 1 тис. 145 грн відсотків від
Приватбанку.
Готівкою дружина Наталія
задекларувала 22 тис. доларів, що на 2 тис. більше, ніж
у 2016 році.

КУТОЧОК

ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Вони рухались
до перемоги
На момент початку Великої Вітчизня‑
ної війни в Червоній армії було всього
кілька десятків легкових позашляхо‑
виків. Автомобілі призначались для
маршалів і генералів.
У командуванні на початку війни були
полководці ще з громадянської війни,
і були вони настільки недалекоглядни‑
ми, що вважали: для війни необхідна
лише кіннота і вантажівки.
На початку війни у 1941 р. генералі‑
тет із задоволенням пересів на перший
радянський позашляховик – «ГАЗ‑61».
Цей автомобіль з кузовом від «ГАЗ-М1»
мав два ведучих мости, високий кліренс,
6-циліндровий двигун Dodge потужністю
87 к.с., міг долати підйоми до 43 граду‑
сів і спокійно їздити по сходах. Перший
примірник з відкритим кузовом дістався
маршалу Ворошилову. Маршали Будьон‑
ний, Кулик, Тимошенко і Шапошников
отримали седани. Їздили на «ГАЗ‑61» і ге‑
нерали армії Жуков, Мерецков і Тюленєв,
а також командувач Західним особливим
військовим округом – генерал-полковник
танкових військ Д. Г. Павлов.
У серпні 1941 р. випуск «ГАЗ‑61» при‑
пинили – двигун знадобився для легкого
танка «Т‑60», але у 1943 р. випустили
ще одну партію «ГАЗ‑61» зі звичайним
двигуном 50 к.с. з «Емки».
Але машини у вищих офіцерів до
війни теж з’явились. Це були звичайні
«ГАЗ-М1» («Емка»). На них їздили офі‑
цери зі званням не нижче полковника.
Вони були лише чорного кольору, що
допомагало німецьким льотчикам полю‑
вати на них. Прототипом для створення
«ГАЗ -М1» був американський «Ford В».
Головна їхня відмінність у тому, що на
«Ford» стояв мотор V8, а на радянських
«Емках»- 4- або 6-циліндровий сило‑
вий агрегат. Цікаво, що креслення для
виробництва «Емки» продали німці за
активною участю самого Герінга таємно
від Гітлера, зрозуміло, не задарма.
«Емка» мала величезну колісну базу, що
забезпечувало простір салону. У більшості
«Емок» стояв модернізований мотор від
полуторки в 50 к.с. У люксовому варіанті
6-циліндровий двигун від «Dodge», а на
початку війни «Емки» був навіть броньо‑
ваним. Машина була зовсім не присто‑
сована до бойових буднів, і всього за 2
місяці в серпні 1941 р. був запущений
у виробництво «ГАЗ‑64» – армійський
джип з мотором від «полуторки», але
і він не приживсь на дорогах війни через
вузьку колію. Поспіхом, до 1942 р., було
налагоджено випуск модернізованого
варіанту «ГАЗ‑67». «Іван Вілліс», як його
прозвали солдати, завдяки «рідному»
моторові був невибагливий до пального.
Продовження у наступному номері
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КОЛОНКА

Будь стильной
на майские
праздники!
Все так долго ждали тепла. И вот
он, солнечный май, это прекрас‑
ное время для встреч с родными
и друзьями на природе, прогулок по
городу. Сейчас я предлагаю вашему
вниманию одежду и аксессуары, ко‑
торые станут идеальным решением
для отдыха в мае.
1. Джинсы
Начните собирать свой весен‑
ний образ для прогулки именно
с джинсов. Вы можете взять за
основу образа джинсы-бойфрен‑
ды или выбрать более зауженную
модель – skinny. Носите джин‑
сы с подвернутыми штанина‑
ми – во‑первых, подворот в моде,
а во‑вторых, этот прием сделает
ваш образ легким, расслабленным
и, конечно же, стильным.
2. Топ или футболка
Отличный способ добавить в ком‑
плект яркости и индивидуально‑
сти – подобрать топ с рисунком,
подходящий под ваш стиль. Если
вы хотите создать спокойный образ,
то можно остановить свое внима‑
ние на свободном топе / футбол‑
ке. Помните, что топ должен быть
выполнен в цветах вашей палитры
и гармонично подчеркивать вашу
индивидуальность.
3. Кардиган / бомбер / жакет
Обычно праздничные гулянья
или летние посиделки длятся до
самого вечера. Чтобы вы не за‑
мерзли в ожидании праздничного
фейерверка, обязательно добавьте
в комплект кардиган (конечно, он
может быть базовым). Также вы
можете добавить в свой весенний
образ жакет / бомбер с принтом
(в этом случае топ должен быть
однотонным).
4. Обувь
Майское тепло – отличный по‑
вод наконец-то открыть свои ножки
и надеть изящные туфельки, если
вы идете на праздник. Они будут
великолепно смотреться с джин‑
сами любой модели. Если высокий
каблук вам не подходит и вы идете
на прогулку в город или на природу,
всегда есть альтернатива – стильные
кеды, слипоны, мокасины, эспадри‑
льи и лоферы.
5. Аксессуары
В качестве аксессуаров советую
выбрать солнечные очки и шляпу.
Помните об украшениях: аккурат‑
ные серьги-пусеты и несколько тон‑
ких браслетов на руке будут нена‑
вязчиво дополнять ваш образ. Также
в моде стильные легкие шарфики на
шее – идеально для вечерней про‑
гулки по городу или на вечеринке
у друзей.

Тема номера
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Коли українці побачать
мінімалку у 4200 грн
та хто за неї заплатить
Алла Герман

Українцям поки
що не “світить”
підвищення мінімальної зарплати до
4200 грн, адже в Україні немає коштів.
Як відомо, з 1 січня 2017 року
мінімальна заробітна плата
була підвищена вдвічі – з 1600
до 3200 грн. У 2018 році в Україні відбулося друге підвищення
“мінімалки”, з 1 січня вона становить 3723 грн. Наступне підвищення планувалося до 4200 грн,
таким чином влада хотіла показати суспіьству, що все-таки
життя в країні покращується.
«Мінімалку» могли б підвищити на 13%, з 3723 до 4200 грн
у разі сприятливих економічних
підстав. Однак Кабмін вирішив
відкласти підвищення мінімальної зарплати, яке було заплановано законом про держбюджет
на 2018 рік. Причина – у першому кварталі бюджет недоотримав близько 6,1 млрд грн.

Про те, що заважає підняти
«мінімалку», розповіла провідний науковий співробітник/
координатор проектів Інституту економічних досліджень
та політичних консультацій
Олександра Бетлій.
“Зараз з фіскальної точки
зору у держави немає можливості підвищити мінімальну
зарплатню. Передбачалося,
що рішення підвищувати чи
не підвищувати мінімальну заробітну плату буде прийняте за
результатами першого кварталу.
Зрозуміло, що тоді Мінфін був
дуже обережним, а зараз є навіть ще обережнішим, тому що
грошей на втілення цього плану
фактично немає. Мінсоцполітики ж, з іншого боку, підтримує
підвищення”, – розповіла Олександра Бетлій.
За словами експерта, тут
виникає проблема: зростання
заробітної плати, звичайно,
генерує додаткові доходи до
бюджету у формі єдиного соціального внеску, але водночас
потрібно пам’ятати, що цей додатковий дохід буде менший,
аніж видатки бюджету на підвищення «мінімалки».
«Хіба що у нас буде підви-

Заступник мера
розповів про
ймовірні маршрути
нових автобусів
Алла Герман

Зараз нові комунальні автобуси проходять технічний
огляд.
Нині автобуси перебувають
на території депо № 1, де проходять техогляд. Про це журналістам «20 хвилин» повідомив заступник міського голови
Дмитро Ткачук.
«Нові автобуси проходять
техогляд, та відбуваються підготовчі процедури: страховка,
набір водіїв, закупівля палива,
обладнання валідаторами тощо.
Потім автобуси будуть передані
ТТУ, і вже приблизно в травні ми
плануємо їх запустити», – розповів Дмитро Ткачук.

Щодо маршру тів нових
автобусів, то з цим питанням
міська влада ще не визначилась. Однак районів у місті,
які потребують додаткового
транспорту, вдосталь.
«Куди пустять нові автобуси, інформації ще немає. Є ряд
маршрутів, де існує потреба,
наприклад такі мікрорайони,
як Богунія і Крошня, де проблема з транспортом в години
пік. Також райони, де переважає соціальна складова – вулиця
Вільський шлях, Мальованка,
Мар'янівка. У кожному з цих районів комунальний транспорт
взагалі відсутній. Тому варіантів
більше, ніж автобусів», – наголосив заступник міського голови.
Нагадаємо, 21 квітня у Житомирі презентували 17 комунальних автобусів білоруського
виробництва, які невдовзі курсуватимуть містом.

щено мінімальну заробітну
плату, але не буде підвищено
відповідно ставки інших працівників, зарплати яких є вищими
за «мінімалку». Таке зниження
диференціації заробітних плат
не є дуже добрим ані для освіти,
ані для охорони здоров’я. Тому,
на мою думку, зараз можливості підвищити мінімальну
заробітну плату немає. Єдине,
що може бути зроблене, аби виконати політичну обіцянку, – це
ухвалення рішення про підняття «мінімалки» у листопаді або
грудні. Колись ми це вже проходили. Тобто за результатами
першого кварталу підвищена
мінімальна зарплата, але підвищена не з другого півріччя,
а з кінця року», – переконана
Олександра Бетлій.
Таким чином, трохи нівелюється ефект на бюджет,
і, крім того, це дає можливість
бізнесу підготуватися до такого
рішення. Річ у тому, що бізнес
закладав мінімальну зарплату
у 3723 грн, якщо ж її підвищать
до 4200, це додаткові видатки на
оплату праці, особливо для того,
хто використовує тарифну сітку.
«Отже, щоб нівелювати
негативні впливи, може бути

прийняте політичне рішення
про підвищення «мінімалки»
з кінця року. Вплив такого підвищення на пересічного українця
досить важко оцінити. Наприклад, минулого року зарплату
підняли дуже суттєво – вдвічі.
Це призвело до додаткового
споживання та росту доходів,
проте одночасно призвело і до
зростання інфляції», – зазначила
науковий співробітник.
Наскільки 4100 порівняно
з 3723 вплине на інфляцію –
це потребує додаткових розрахунків.
"Можна поцікавитися у Нацбанку, проте прогноз, який
вони нещодавно презентували,
включає підвищення мінімальної зарплати з другого півріччя.
Проблема в тому, що перший
квартал виявився гіршим, ніж
очікувалося (бюджет отримав
на 6,1 млрд менше, ніж було
закладено). Якщо ситуація не
вирівняється найближчим часом, виникне питання, як країні
взагалі профінансувати підвищення «мінімалки»”, – вважає
Олександра Бетлій.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

Завершити роботи
з укладання плитки
на тротуарах
житомирянам
обіцяють
до кінця літа
Алла Герман

На вулиці Великій Бердичівській
біля автодорожного коледжу вже
зняли старе асфальтне покриття.
Ре мо н т н і р о б о т и п л а н у ю т ь виконат и за л іт н і й
період. Про це у коментарі
журналістам «20 хвилин» повідомив начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

Олександр Заблоцький.
«Зараз роботи тривають
на вулиці Великій Бердичівській. Далі за планом укладання плитки на розі вулиць
Київської – Театральної, потім
по стороні від автодорожного
коледжу і аж до Старого бульвару. Недоліки, які виявили на
раніше покладеній плитці,
по ходу виконання робіт ми
усуватимемо. За літні місяці
плануємо завершити все», – зазначив Олександр Заблоцький.
Нагадаємо, к ласти ексклюзивну плитку продовжують не львівські підрядники,
а житомирськ і. Головним
п і дря д н иком є компа н і я
«VIP».
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Акцент тижня

Змогли перемогти,
але не можемо порозумітися?
Микола Корзун

Початок травня нинішнього року знову
позначений купою
вихідних і святкових дат, а тому люди
встигнуть і картоплю
посадити (на 1 травня), а потім, вже 8 та
9 травня, відзначити
кілька років тому
«здвоєне» свято –День
пам’яті та примирення і День перемоги
над нацизмом.
Поєднання таких днів виявилося трохи дивним, бо раніше
країна відзначала на 9 травня
лише День перемоги у Великій
Вітчизняній, а потім – у Другій
світовій війні. Сьогодні в Україні
два свята, які стосуються часів
Другої світової війни. Вони виявилися хронологічно поряд,
а тому у людей, яким доводиться опікуватися організацією цих
свят, завжди виникає багато проблем. Найперша із них – зробити так, щоб не було відчутного
«роздвоєння», яке розпочалося
одразу, як тільки до 9 травня
в Україні додали ще один визначний день – пам’яті та примирення. Так розпочалася нова
історично-святкова українська
традиція – одні святкують (відзначають) 8 травня, а інша частина суспільства – 9 травня.
Втім, якщо перейти до конкретики, тобто, до змісту тих
заходів, які пропонуються організаторами обох святкових днів,
8 та 9 травня, то легко помітити,
що особливих змін, а тим паче –
яскравих і продуманих новацій
досі не відбулося. Як правило,
головним організатором урочистостей та святкувань, як колись,
так і тепер, виступала і донині
виступає влада. Указ Президента України про відзначення 73-ї
річниці перемоги над нацизмом вийшов ще 26 березня 2018
року, а вже напередодні травневих свят конкретний перелік
проведення святкових заходів
оприлюднює і місцева влада.
У Житомирі цьогоріч, як і рік
чи два тому, особливих новацій,
а тим паче – принципових змін
до плану проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення
і Дня перемоги над нацизмом не
придумали і не запроваджували. Напередодні пам’ятних дат, 8
і 9 травня, заплановано проведен-

ня мітингів-реквіємів на обох військових кладовищах міста Житомира. Потім, 8 травня 2018 року,
такий же мітинг (і мабуть, також
реквієм) заплановано провести
біля Монументу Слави. Начебто як символу скорботи, пам’яті
і знову ж таки – примирення. Вже
9 травня 2018 року Монумент
Слави перетвориться на символ
перемоги над нацизмом. У цей
день головною особливістю чи
родзинкою урочистостей біля
Монументу Слави має стати
польова кухня, де людей частуватимуть кашею, чаєм і хлібом.
Водночас і 8, і 9 травня 2018 року
у центрі Житомира, на вулиці
Михайлівській, відбуватимуться
заходи концертно-мистецького
спрямування, які, за задумом
організаторів, мають посилити
чи й взагалі наповнити змістовну
складову святкувань.
Інших заходів до програми
обох історично-знакових днів,
8 та 9 травня, поки що ніхто не
пропонував і не оголошував. Зрозуміло, влада, яка задає тон і яка
зобов’язана забезпечити виконання намічених заходів, прагне,
щоб свято, яке упродовж десятків
років викликало певні ідеологічні
розбіжності, а потім і скандальні
випадки чи епізоди, минуло, як
кажуть, без ексцесів. Житомирський міський голова нещодавно
зауважив і закликав житомирян
утриматися від спекуляцій і провокацій, які виникають на фоні
різних трактувань історичного
минулого. В принципі Сергій
Сухомлин просто змушений
це зробити, аби обидва святкові дні (пам’яті, примирення та
перемоги) пройшли спокійно,
врівноважено та без скандальних ексцесів. Однак зазвичай це
зробити важко, оскільки сила ідеологічних стандартів, світоглядних штампів щодо історичного
минулого перешкоджає спробам
відзначати, а точніше – гармонійно поєднувати «пам’ять та примирення» і «перемогу». І досі

непоодинокими виявляються
висловлювання щодо неприпустимості одночасного вшанування
ветеранів радянської армії (яких
прийнято називати визволителями) та учасників національно-визвольної боротьби за свободу та
незалежність України.
На жаль, до цивілізованого
рівня у ставленні та розумінні
свого історичного минулого ми
наблизились рівно настільки, як
і у плані боротьби із корупцією.
Тобто порозуміння і примирення
на світоглядному рівні у нас поки
що – попереду. Можливо, якраз
і тому на сході та півдні України
нам доволі легко змогли нав’язати
війну, і цю війну ми ніяк не можемо виграти. І декомунізація,
яку вважали такою собі панацеєю
для позбавлення старих ідеологічних та історично-світоглядних
стандартів мислення, поки що
нам не допомогла. Ба, більше –
вона лише розбурхала і неабияк
розхитала процес формування
нового, власне українського та
державницького історичного
мислення, бачення та розуміння свого минулого. І якраз 8 та
9 травня у цьому сенсі мали б
стати знаковими і проривними
святами для сучасних українців,
які боронять власну і незалежну
державу. Однак для цього потрібно наповнювати святкову пору
(а особливо – передсвятковий
період) потужною і вдумливою
діяльністю – роботою. Адже
хіба лише мітинги-реквієми
спроможні внести суттєві зміни
у сприйняття нинішніми житомирянами того, що було 73 чи 75
років тому? А тим паче – каша
із чаєм, нехай навіть і біля Монументу Слави! Те ж стосується
і щорічного процесу покладання
квітів біля Монументу Слави, що
супроводжується виступами –
промовами ораторів, суті і змісту
яких не розуміє добра половина
присутніх людей. Адже живих
свідків подій воєнного лихоліття
залишилося дуже мало. Водночас

багато людей пам’ятають ті десятиліття, коли 9 травня вважалося
святом «зі сльозами на очах». Але
сьогодні мусимо визнавати: все
менше людей розуміють велично
сумний підтекст обох дат – 8 та
9 травня. Адже вже давно стало
звичкою відзначати День Перемоги із символічними «сто грамів»,
які потім переходять на рівень
масового вживання спиртного
як мало не обов’язкової ознаки
насправді потужного державного
свята.
Між тим давно пора (а сьогодні критично важливо) подумати
над тим, як насправді хоча б
символічно примиритися поколінням, які народилися і виросли вже в умовах повоєнної
доби. Адже, якщо й розпочинати
відзначення Дня пам’яті та примирення на військових кладовищах у Богунському та Корольовському районах міста Житомира,
то чому б не вшанувати пам'ять
загиблих майже 100 тисяч радянських громадян на території
богунського концтабору, у вщент
кривавому урочищі Петровському, що біля Довжика? Тоді якраз
для житомирян і була б зрозумілою справедлива вимога громадських активістів про заснування
Національного Меморіалу «Іванівські та Довжицькі могили». Ця
назва поки що дуже умовна, але
вона вже виринула із товщі забуття жертв нацистського геноциду.
Так само доречно було б вшанувати пам'ять не лише полеглих
радянських воїнів, але й українських патріотів, які несли свій
хрест національного визволення.
Тим паче, що формально місця
такої пам’яті на карті Житомира
давно усім відомі. Це і пам’ятник
на місці поховання Омеляна Сеника та Миколи Сціборського
біля Преображенського собору,
куди в день народження нашого
славного земляка Миколи Орестовича Сціборського (28 березня) приходить заледве десятокдругий житомирян. І 8-го, і 9-го
травня 2018 року житомиряни
мали б прийти і до памятника
Олегу Ольжичу, який боровся
і загинув у нацистських катівнях.
Звісно, ветерани Другої світової
подумки згадають нещодавно ганебно демонтовані пам’ятники
Григорію Шелушкову та Олексію Бородію, замордованим
у 1943 році у гестапівських підвалах Житомира. Їх честь і пам’ять
також варто (точніше – конче
необхідно) вшанувати. Для того,
щоб примирення нарешті до нас
прийшло разом із пам’яттю, а ще
краще – із розумінням трагедії,
яку нашим предкам довелося
пережити, а нам, їхнім нащадкам – доведеться таки здолати
її наслідки.

КОЛОНКА
Хто звільнений від
сплати судового збору?
(Продовження. Початок у
№15 від 25 квітня 2018 р.)
Після суттєвого підвищення
ставок судового збору до місце‑
вих центрів і бюро звертаються
клієнти, яких цікавить питання,
хто та в яких випадках звільня‑
ється від сплати судового збо‑
ру. Детальніше про це, в рамках
проекту «Я маю право!», розпо‑
віли фахівці Олевського бюро
правової допомоги.
Звільняються від сплати судо‑
вого збору такі особи:
– інваліди Великої Вітчизняної
війни та сім’ї воїнів (партизанів),
які загинули чи пропали безвісти,
і прирівняні до них у встановле‑
ному порядку особи;
– інваліди I та II груп, законні
представники дітей-інвалідів і не‑
дієздатних інвалідів;
– позивачі – громадяни,
віднесені до 1 та 2 категорій по‑
страждалих внаслідок Чорно‑
бильської катастрофи;
– виборці – у справах про
уточнення списку виборців;
– учасники бойових дій, Герої
України – у справах, пов’язаних
з порушенням їхніх прав;
– в і й с ь ко в о с л уж б о в ц і ,
військовозобов’язані та резервіс‑
ти, які призвані на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збо‑
ри,– у справах, пов’язаних з ви‑
конанням військового обов’язку,
а також під час виконання служ‑
бових обов’язків;
– позивачі – у справах у по‑
рядку, визначеному статтею 12
Закону України "Про біженців та
осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту";
– фізичні особи (крім суб’єктів
підприємницької діяльності) –
кредитори, які звертаються з гро‑
шовими вимогами до боржника
щодо виплати заборгованості із
заробітної плати, зобов’язань вна‑
слідок заподіяння шкоди життю
та здоров’ю громадян, виплати
авторської винагороди та алімен‑
тів,– після оголошення про по‑
рушення справи про банкрутство,
а також після повідомлення про
визнання боржника банкрутом;
– органи місцевого само‑
врядування – за подання за‑
яви про визнання спадщини
від померлого;
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звер‑
тайтесь до місцевих центрів та
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 про‑
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за но‑
мером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплат‑
ної правової допомоги).
(Продовження
в наступному номері)
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Споживачу

Поради з будівництва: взаємодія з підрядниками
Будівництво – не лише
зведення якихось споруд
і будівель, проведення
капітальних, поточних
ремонтів, реконструкцій
і реставрацій. Насамперед,
це взаємодія з приводу
робіт з компетентними
органами.
У сучасному світі робота для кваліфікованих будівельників завжди знайдеться. А результатом їх спільної діяльності є будівля, вже зведена, у якої є
внутрішня обробка, робочі технологічні
та інженерні системи.
Будівництво полягає в діяльності
його суб'єктів. Серед суб'єктів виділяють інвестора, який вкладає в будів-

ництво гроші.
Другий суб'єкт – забудовник, який
вже забезпечує весь процес будівництва
на ділянці. Інша, не менш важлива, ланка в будівництві – замовник. Часто інвестор і замовник – одна й та ж людина. Є
ще такі суб'єкти, як підрядники, основою
їх діяльності є договір підряду.
Для замовника принципово важливим є належне укладання договорів
з підрядними організаціями, визначення
в них всіх істотних умов. Для координації робіт укладається договір генерального підряду з однією будівельною
організацією, яка, своєю чергою, залучає
субпідрядників.
Загальною рекомендацією сторонам,
які укладають договір генерального підряду, є чітке і неухильне дотримання вимог законодавства при визначенні умов.
Відносини генерального підряду доволі
складні та тривалі, отже, чим більше нюансів та аспектів таких правовідносин

буде продумано завчасно і врегульовано
в договорі, тим менша вірогідність виникнення судового спору між сторонами. Від

договору генерального підряду здебільшого залежить ефективність реалізації
будівельного проекту загалом.
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Актуально

Громадська рада при ЖРДА
виявила ряд порушень
у виконанні програми «Питна вода»
Алла Герман

Дана програма була прийнята в Житомирській
області на період з 2006 до
2020 року. Втім, з 2016 року
виділяти кошти на цю програму перестали, що і стало
приводом для перевірки.
За словами ініціатора перевірки, члена
громадської ради при Житомирській РДА
Руслана Тодоровича, до 2016 року кошти на
цю програму в області виділялись постійно для поліпшення якості води, ремонту
водогонів.

«Однак з 2016 року ці кошти перестали
виділятись, тому це питання й зацікавило,
і відповідно за моєї ініціативи була створена
комісія. Наша робота мала два завдання:
контроль за поверхневими водами і якість
постачання послуг питної води. З поверхневими водами більш-менш якась робота
велась, але до мене звернулись з Бердичева
щодо річки Гнилоп'ять, яка там дуже сильно
забруднюється.У них це питання піднято
навіть до Верховної Ради, є ряд кримінальних справ. Коли ми звернулися, спочатку
райдержадміністрація взагалі не хотіла
нічого чути, ніби проблеми немає: вона є
там у районі, а тут річка не тече, тому проблеми і немає. Коли все ж таки ми домоглися
провести перевірку, то виявилось, що до
цього часу райдержадміністрація жодного
разу не ініціювала перевірки цієї річки, яка
проходить в межах Житомирського району.
Тобто це була перша перевірка», – розповів
член громадської ради.
Отже, як повідомив Руслан Тодорович,
перевірка зроблена була взимку, а в цей

період визначити забрудненість майже
неможливо.
«Взимку мул осідає далеко під льодом
і знаходиться в спокої, виявити забруднення неможливо. Ми попросили їх провести
повну перевірку, однак вони провели її
частково, тому визначити наявний рівень
забрудненості у річці так і не вдалося. Ми
знову попросили їх зробити повну перевірку вже весною, райадміністрація пообіцяла
провести, і наскільки відомо, виділили
навіть 500 тис. грн, щоб лабараторний
центр провів дану перевірку», – сказав член
громадської ради.
Щодо якості постачання послуг води,
то там все набагато гірше, ніж з поверхневими водами.
«Ситуація в тому, що лабораторний
центр сам заміри не робить, він приймає,
і на тому все, а хто й звідки привозить воду,
ніхто не контролює. Це вже перше
порушення законодавства, яке було
виявлено. Загалом у нас чотири
постачальники. Однак проблема
виникла з постачальником Високої
Печі, там провести перевірку не вдалося, і зараз ми будемо звертатись
до різних інстанцій з цього приводу»,– зазначив Руслан Тодорович.
У своєму зверненні громадська
рада при ЖРДА зазначає: «2 лютого 2018 року в Житомирській
РДА за ініціативи громадської
ради при ЖРДА було проведено
круглий стіл на тему: “Проблеми
якості питної води в Житомирському районі та виконання законів
України, пов’язаних з наданням
послуг питного водопостачання
та водовідведення”.
Модератор: член громадської ради – Тодорович Р. В.
(ГО “РАДА”ВІЛЬНИЙ РУХ”). На
засідання були запрошені представники прокуратури, ЖОЛЦ МОЗ
України, екоінспекції області, відділу ЖКХ ЖРДА, Держпродспоживслужби області, представники громадськості.
В ході засідання з’ясували, що екоінспекція та
держпродслужба в своїх діях зв’язані мораторієм на перевірки, навіть якщо порушення
на поверхні і виявлено забруднення навколишнього середовища. Контроль практично
не ведеться, немає можливості негайного
реагування в зв’язку з потребою отримання
дозволу на позапланову перевірку. Цей дозвіл отримується розтягнуто в часі, тому що
потребує, крім збору підтверджуючих факт
порушення документів, згоди міністерства»,–
йдеться в тексті звернення.
Також комісія зазначає, що з отриманої
та опрацьованої інформації громадською
радою було з’ясовано, що є проблеми недодержання законодавства та його грубого
порушення при наданні послуг водопостачання та водовідведення. А саме формально
виконуються нормативи НКРЕКП розрахунку вартості, не додержуються прийняті
МОЗ України показники якості та не проводиться перерахунок у зв'язку з цим, тим
самим порушуюються права споживачів

послуг. Державні та приватні суб’єкти господарювання, які є монополістами, впроваджують стратегію щодо запровадження
нових, більших тарифів без будь-якого прозорого, аргументованого представлення
розрахунків. В даному випадку не йдеться
про необхідність впроваджувати занижені
тарифи, але будь-яке підвищення має бути
аргументоване та базуватись на прозорих
економічних розрахунках.
«Прозорий аудит із залученням представників громадськості дозволить уникнути кризи неплатежів і водночас змусить
суб’єкти господарювання, які займають

монопольне становище у сфері надання
послуг, нести відповідальність за кожну
копійку, закладену у вартість наданих послуг», – йдеться у тексті звернення громадської ради при Житомирській РДА.
Тож враховуючи все вище зазначене,
громадська рада ЖРДА вважає за доцільне створити в області комісію з фахівців
та представників активної громадськості
з повноваженням перевірки додержання
законності рішень місцевих рад в частині
тарифоутворення та просить донести до
Кабінету Міністрів України їх висновки
з цього питання.
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ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА
СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 9000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ:
РЕМОНТ, СОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ,
ЗАГРУЗКА-ВИГРУЗКА МАШИН
ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ. 0667583958,
0689468981,0930351703
• Водії. Довготривалі відрядження в
Європу. Заробітна плата 60.000 грн.
0990298473,0985820766

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

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ВІД 11000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ
РОБОТИ, БЕЗКОШТОВНИЙ ПІДВІЗ.
0667583958, 0689468981,0930351703
• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока
заробітна плата. Надаємо житло. 0673417292

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

• Оператор ескаватора (JCB3CX). Порядність, охайність, працьовитість, трудолюбивість. Надаємо житло. З/п договірна.
0673345577

• КУХАРІ, БАРМЕНИ-ОФІЦІАНТИ В КАФЕ
РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ В ПРИГОРОДІ КИЄВА. Г/Р З 8-00 ДО 22-00.
РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО ЖИТЛО. З/П ОБГОВОРЮЄТЬСЯ. 0676031132

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

• ОПЕРАТОР ЛІНІЇ, АВТОКЛАВНИК,
ПРАЦІВНИК КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ,
ПОЛЯ, ТЕЛЬФЕРИСТ, ЗВАРНИК, АВТОЕЛЕКТРИК, ОПЕРАТОР ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН. КОНКУРЕНТНА З/П. НАДАЄМО ЖИТЛО. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ.
0504900446

• Вальники,бензоп-ки,пилорамники,тракто
ристи,звар.,механіз.на заготівлю і переробку лісу. Житом.обл.,з/п висока. 0968919614

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ (ВОДІЇ) КАТ. Е. РОБОТА ВІДРЯДНА. З/П ВІД
ВИРОБІТКУ. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. НАША АДРЕСА: М. ЖИТОМИР,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 81. 0677584536

• Вниманию людей ищущих работу!!!!!
Предлагаем попробовать себя в охране.
Жилье и форму предоставим бесплатно.
0964328765,0950013158

• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ.
Г/Р: 5/2. З/П ДО 6000ГРН. 0672427588

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА
АВТОКРАНІВНИК 0977912897 ЛЕОНІД
• 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

• Офіційне працевлаштування в країнах
Європейського Союзу (Німеччина, Швеція,
Норвегія, Литва, Латвія), Ліцензія № 938 від
02.06.2017р. 0673269609,0995195111

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
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ПрАТ
«Житомирський завод огороджувальних конструкцій»

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

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА
НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 0952872944;0677869928
ОХОРОНЦІ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) НА
ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ РОСАВА. ВАХТА
В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15, 30/15.
З/П ВІД 7000 ГРН/МІС. ЖИТЛО ТА
СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 0679110959, 0503586564
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
0502396115НАТАЛЯВІКТОРІВНА

ОХРАННОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. ВАХТА 20/10
ИЛИ 30/15. ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
0674206449,0952858119
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ ТРЕБУЕТСЯ С ОПЫТОМ РАБОТЫ И БЕЗ,
ОБУЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ГРАФИК И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. УЛ.Б.БЕРДИЧЕВСКАЯ
27А(ВОЗЛЕ КАФЕ КВАРЦ). 0672423332
ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В
ДЕНЬ. ДОХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ.
ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288
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- 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

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В
ЦЕХ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА.
ТЕРМІНОВО! З/П 10000 ГРН. РОБОТА
В М. КИЇВ. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО
ЖИТЛО. 0678550161,0956789109
ПРОДАВЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПРИГЛАШАЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ВСЕ
ДЕТАЛИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. БЕЗ
В/П. 0963316012МАРИНАНИКОЛАЕВНА
• 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

• Разнорабочие, инструментальщики. Работа в г.Житомир. З/п по согласованию.
0975171263
• Робота в Німеччині для водіїв кат. "B", по
догляду за пристарілими, будівельникамспеціалістам. Естонія, Швеція - будівельникиспец. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664(viber),0996348031,0632154039

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
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежитл. буд., соковий цех, заг.пл. 496.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
Бердичівський р-н, с. Семенівка, вул. Леніна, 1. Дата торгів: 25.05.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №276504;
2. 2-кім квартира заг.пл. 49.4 кв.м., жит. пл. 27.5 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, пл. Л.Українки, 13, кв. 34. Дата торгів: 28.05.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №276763.

• 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

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

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
• Швея требуется в мастерскую. Опыт
работы приветствуется. Г/р по собеседованию. З/п сдельная. 0985008108

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири
• 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

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ,
КИЕВСКАЯ ОБЛ., ИВАНКОВСКИЙ
Р-Н, С.ЗАРУДЬЕ. ЦЕНА 144 357 ГРН.
0503106874

2.16. Здам в оренду
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
•А В Т О В И К У П , І М П О Р Т Н І ТА
ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,ШЕВРО
Л Е , С І Т Р О Е Н , Д Е У , Ф О РД , Х О Н Д А ,
МЕРС.,МІЦУБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА,
РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬЯКИЙ 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

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", ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211,(097)4742272.
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA13, ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний фургон, вагончик, побутівку, контейнер,
фургон (будка КАМАЗ/МАЗ). 0674201570
• Причепи тракторні (самоскидні) 2ПТС-4,
2ПТС-5, 3ПТС-12; нова гума, металеві борти.
(050)6146423.(096)3507337

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@
MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158585,(
067)9040066

• Причепи тракторні (самоскидні) 2ПТС4, 2ПТС-5, 3ПТС-12; товарний вид.
(050)6146423.(093)0458242.
• Стабілізатори напруги сімісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний захист.
Гарантія-3р.Сайт: stabilizators.dp.ua,
0674928371,0501011184

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. ДОСТАВКА А/М ЗИЛ.
0677905739,447067

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги
• БРИГАДА ДІВЧАТ ВИКОН.МАЛЯРНІ
РОБОТИ РІЗНОЇ СКЛАД.,ДЕКОР.ШТУКАТУРКА, УТЕПЛ.БУД, КОРОЇД, БАЙРАМІКС. 0633571633,0982599951ЗОЯ.

4.13. Зварювальні роботи.
Послуги
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам.
Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.
NET. 0966406564;0443792466

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги
ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА!
0661696057,0500264993,ENGROUPC
ONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди
• 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 МІСТ У ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО
4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ
ЯКА ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ
0980066600,0976646575
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

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

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
• 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
мед
від
•Куплю
(096)5695850,(066)9899980

400

кг.

• 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

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

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ.
0966552655,0672658658
• 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 Варшава-Люблін щоденно з АС: Рівне - 04.30;
Луцьк- 06.10; Варшава - 08.20; Люблін-11.40.
(099)2861600;(063)8967762;(067)9112004;+
• 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 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

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.
AV T O K ATA L I Z AT O R . C O M . U A .
(098)5599922,(067)3230202

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 0505580047,447919

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК СЕРІЯ МО №544796, ВИДАНИЙ НА ІМ'Я
КОЦЮК ЯРОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

8.24. Інше. Куплю
• Куплю фризер для мороженого.
0663393634

8. РІЗНЕ
8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
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 2 - 8 травня
ОВЕН

У професійній сфері вам ві д к ри ю т ь с я
нові можливості для
кар'єрного зростання, але не варто чекати, що вони реалізуються
самі собою.

ТЕЛЕЦЬ

Період підходить
для тих, хто давно подумував про зміну місця або сфери
діяльності – хтось із знайомих
зробить привабливу пропозицію,
за яку варто вхопитися.

БЛИЗНЮКИ

Варто з обережністю укладати нові угоди.
Не виключено, що вас
спробують втягнути у шахрайську схему.

РАК

Ві дс тоюйте свою
думку і не відмовляйтеся від допомоги колег, щоб
просунутися на шляху до нової
кар'єрної сходинки.

ЛЕВ

На вашому життєвому шляху будуть виникати бар'єри, що перешкоджають
досягненню поставлених цілей.

ДІВА

Не виключено, що ви
зважитеся на розширення справи або займетеся фрілансом, щоб поповнити гаманець.
Прислухайтеся до інтуїції!

ТЕРЕЗИ

Накопичені енергетичні запаси варто направити на зміцнення кар'єрних
позицій. У відносинах з постійним партнером слід пам'ятати,
що егоїзм не принесе гармонію
у спільне життя.

СКОРПІОН

Од и н а к а м в ар т о
уважніше огледітися
по сторонах – хтось із давніх
знайомих давно кидає у ваш бік
недвозначні погляди

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

Не намагайтеся взяти вирішення проблем
виключно на себе – астрологи
рекомендують частіше звертатися до колег або партнерів за
порадами.

КОЗЕРІГ

Не поспішайте хвалитися успіхами. Романтична сфера порадує стабільністю.

2

травня
середа

3

травня
четвер

50 одиниць. Зокрема у Танзанії
зростає всього шість дерев виду
Karomia gigas.
• Щороку люди вирубують
15 млрд дерев у зв`язку зі своєю діяльністю, плюс потрібно
враховувати ще пожежі. В середньому щороку люди висаджують натомість близько
5 млрд дерев.
• Найвищим деревом у світі вважається секвоя, яка росте
у США, штат Каліфорнія. Висота цього хмарочоса – 115 метрів,
а діаметр цілих 8 метрів. А от
найтовстіші дерева – це баобаби, їх стовбури виростають
у діаметрі аж до 16 м! Баобаби

4

травня
п’ятниця

5

травня
субота

Всі перемоги і успіхи
доведеться заслужити.
Не робіть з мухи слона, щоб
уникнути скандалу з коханою
людиною.
Зірки приготували
ряд випробувань. Цілком можливо, що вам захочеться
«перцю» у відносинах.

поширені в саванах Африки,
Мадагаскару та Австралії.
• Найстаріші дерева ростуть
у США, а саме у Каліфорнії та
Неваді.
• Науково зафіксовані найдавніші представники дерев
мають вік близько 5 тис. років,
окремі екземпляри є старшими
за відомі єгипетські піраміди.
• Одне дерево за рік зазвичай виробляє 100–200 кг кисню.
Цього достатньо для дихання
людини впродовж цілого року.
• Дерева розмовляють між
собою, бо, як не дивно, вони –
складні соціальні живі істоти.

6

травня
неділя

7

травня
понеділок

8

травня
вівторок

+ 15°
+ 27°

+ 17°
+ 26°

+ 17°
+ 26°

+ 16°
+ 23°

+ 15°
+ 23°

+ 15°
+ 26°

740

742

745

745

747

745

743

ТИСК, ММ

ТИСК, ММ

ТИСК, ММ

ТИСК, ММ

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
2 травня 2018 р.
№ 16 (682)
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«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»

РИБИ

+ 16°
+ 27°
ТИСК, ММ

кафе
«Alyssum»

ВОДОЛІЙ

Цікаві факти про дерева
• На планеті Земля нараховують понад три трильйони
дерев (3 тис. млрд, а це більше,
ніж число зірок у нашій галактиці! Якщо прорахувати це
число у секундах, то для цього
потрібно буде рахувати майже
100 років.
• На кожну людину припадає близько 408 дерев. Найбільше дерев у Росії, 22% усієї
кількості дерев на планеті, а це
близько 640 млрд штук.
• На планеті налічується
більш як 60 тис. видів дерев.
Близько 300 видів дерев перебувають під загрозою зникнення:
в кожному з видів – не більш як

читай свіжий номер газети тут
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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.

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений
з редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент‑
ством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180416
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

Пташині пригоди

Жанр: мультфільм, сімейний

Маленьке пташеня Рижик не навчилося
літати вчасно до осінньої міграції птахів. Тому
родичі не змогли взяти маля із собою в Райську долину. Але Рижик не хоче опускати свої
крильця – не може летіти, тоді прийде пішки
в потрібне місце. На жаль, він абсолютно не
орієнтується на місцевості. Але завдяки щасливому випадку малюк зустрічає старого відлюдника Гайрона. Ця куріпка дуже дивакувата, але може допомогти Рижику вижити в цю
холодну погоду і знайти своїх рідних. Ці двоє
такі різні, але, проходячи крізь різні перепони і
труднощі, стають справжньою сім'єю.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Месники:
Війна Нескінченності
Жанр: бойовик, фантастика

Поки Месники і їх союзники продовжують
захищати світ від різних небезпек, з якими
не зміг би впоратися один супергерой,
нова загроза виникає з космосу: Танос.
Міжгалактичний тиран має на меті зібрати
всі шість Каменів Нескінченності - артефакти неймовірної сили, за допомогою
яких можна змінювати реальність за своїм
бажанням. Все, з чим Месники стикалися
раніше, вело до цього моменту - доля Землі ніколи ще не була такою невизначеною.

kinoukraina.zt.ua

Проект Флорида

Син

Халлі – молода мати-бунтарка 6-річної
дівчинки Муні. Вони вже довгий час живуть у
бюджетному мотелі "Магічний замок", яким володіє Боббі. Чоловік дуже суворий зовні, але
всередині зберігає багато доброти. Але найцікавіша серед них маленька Муні. Як і будь-яка
дитина, вона сповнена енергії, завзяття та
неймовірних ідей. Вона вміє провести кожен
день незабутньо. Компанію в цьому Муні складає Дженсен. Діти живуть своїми прекрасними
життями, навіть не підозрюючи, на які жертви
йдуть їхні батьки, щоб дати своїм улюбленим
синам і дочкам найкраще.

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: драма

Жанр: драма, трилер

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

«Хід конем»
28.04
Початок о 12:00

«Пошились у дурні»
28.04
Початок о 19:00

«Гіньйоль у Парижі»
29.04
Початок о 12:00 та 14:00

