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Нацполіція Житомирської
області затримала банду
злодіїв, які грабували
будинки по всій Україні

РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

СЕРЕДА

«МАФіозний» директор інспекції
з благоустрою Юрій Юзвинський
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вул. П. Болбочана, 58
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Напій «Пепсі»,
«Пепсі Вайлд Черрі» 1 л
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У багатоповерхівці
на Крошні вода
тече прямісінько
по електрощитках
Алла Герман

На Крошенській,
6 вода з даху заливає
увесь під'їзд і тече
прямо по електрощитку.
За словами мешканця першого пі д’їзду Віктора, вода
тече по всьому під'їзду, з 9-го
по 1-й поверх.
“Я телефон у ю у ВЖ РЕП,
там знімають слухавку і мовчать, а з мого мобільного знімає гроші, іноді чути розмови
в кабінеті між працівниками”, –
бідкається Віктор.

Новини

Середа, 16 травня 2018

Також мешканець будинку
додав, що з даху тече вода вже
не один рік і до ВЖРЕПу люди
зверталися неодноразово, однак
там розводять руками.
“Пару років тому сказали,
що ВЖРЕП зобов'язаний ремонтувати тільки 2% від площі даху
квартири. Минулого року запропонували 50/50”, – пояснив
чоловік.
Журналістам «20 хвилин» поспілкуватися із представниками
ВЖРЕПу № 4 не вдалося, адже,
як нам повідомили, керівницта
на місці немає.
Крім того, мешканець додав,
що в його під`їзді вже тиждень
не працює ліфт. Віктор живе на
9-му поверсі, і велосипед, який
важить майже 15 кілограмів, він
носить на собі.

У Житомирі відкрили пам`ятну
дошку Юрію Возному
Ольга Сідлецька

У п`ятницю,
11 травня, на фасаді
житомирської школи
№ 16 з`явилася дошка
пам`яті народного
героя України Юрія
Возного.
Вшанувати пам`ять героя зібралися його рідні, однокласники,
вчителі та учні школи.
«Тяжко говорити. Сльози.
Серце болить. Але я розумію,
що про це потрібно говорити,
тому що молоде покоління, яке
тут зібралося, повинно знати, хто
такий був Юра Возний, хто наш
герой, який навчався у цій школі.
На першому плані у нього була
чесність, справедливість, і він завжди тримав цей напрямок. Він
займався спортом, завжди намагався бути першим, і ми, наш
клас, гордилися, що у нас є такий
Юра», – ледве стримуючи сльози,
сказав Олександр Волокіта, одно-

класник Юрія Возного.
Помічник начальника управління СБУ в Житомирській області Сергій Чижевський наголосив, що Юрій Возний був
чудовою людиною, мужній,
професійний офіцер.
«18 років віддав Юрій Віталійович службі в СБУ. Нагороджений нагрудним знаком «Хрест
доблесті», медаллю «За відзнаку
в службі», нагрудним знаком «За
боротьбу з корупцією та організо-

ваною злочинністю», указом Президента нагороджений орденом
«За мужність», – розповів Сергій
Чижевський.
Нагадаємо, полковник СБУ
Юрій Возний загинув 27 червня
2017 року під час виконання службових обов`язків внаслідок підриву
автомобіля в селі Іллінівка Костянтинівського району Донецької
області. На момент гибелі у нього
залишилися півторамісячний син,
дві доньки, жінка, батьки.

до батьків, без спроби отримати
фінансування з бюджету.
«Ми підготували колективне
звернення від громадських організацій до заступниці міського голови Вікторії Краснопір з проханням
зобов'язати керівників закладів освіти підготувати на 2019 календарний
рік такі списки поточних потреб,
які будуть відповідати дійсним потребам закладів, тобто включаючи
у достатній кількості миючі засоби,
канцелярські товари, ремонтні роботи та необхідне навчальне облад-

нання для всіх учасників освітнього
процесу та всіх приміщень»,– зазначила Наталія Слободянюк.
Під час акції активними містянами було зіграно 3-хвилинну виставу у вигляді бесіди між батьком,
директором закладу, батьківським
комітетом, управлінням освіти та
засновником закладу (Житомирською міською радою), яка відображала основні невідповідності у відносинах між дійовими особами, що
призводять до поборів і конфліктів
у школах і садочках міста.

Кіберспорт
у Житомирі виходить
на новий рівень
Активні батьки провели
у Житомирі акцію
«Освіто, порахуй потреби!»
Аліна Бойко

За підтримки
Федерації кіберспорту України
19 та 26 травня
відбудуться відкриті комп’ютерні
змагання по
DOTA2 і CS: GO
в комп’ютерному
клубі «BITL» по
вул. Велика Бердичівська, 39.

У Ж и томирі в т равн і не
лише місцеві гравці беру ть
у часть у змаганн ях: станом
на сьогодні зареєстровано 150
гравців з Рівного, Запоріжжя,
Києва. Є навіть команда напівпрофесійного рівня. Призовий фонд змагань – 25 тис. грн.
Частину суми складає геймерська периферія від компанії
ASUS Republ ic of Ga mers
і спонсорські внески.
«Це вже 20-й турнір, який
ми проводимо у Житомирі.
То й ф а к т, щ о д о н а с п ри їдуть учасники з інших міст,
свідчить про високий рівень
кіберспорту нашої області», –

зазначає регіональний представник Федерації кіберспорту
в Житомирській області Володимир Владімірцев.
Для участі в турнірі переходь на сайт ztga mers.com.
ua. Внесок з команди становить 250 г рн (в день т у рн іру – 300 грн). Також обов’язково
потрібно попередньо ознайомиться з регламентом турнірів.
«За підтримки Федерації
кіберспорту України ми план уємо і на да лі працювати.
У планах провести студентську лігу з кіберспорту, трансляцію світового чемпіонату
по DOTA2 “The International
2018” у Житомирі на великому
екрані. А також дати можливість житомирським гравцям
позмагатися с гравцями з інших міст, організовувати виїзні матчі в інші регіони. Ми
з командою «ZTGAMERS» робимо все для того, аби молодь
міста мала змогу брати участь
у турнірах та розвивати свої
мож ливості. Житомир – це
лише старт у кіберспортивній
кар’єрі кожного гравця», – розповідає регіональний представник Федерації кіберспорту
в Житомирській області Володимир Владімірцев.
Рег іон а л ьн и й с понс ор
т урніру – «Житомир інфо»,
інформаційний спонсор – «20
хвилин Житомир» та «П ЖПодслушано Житомир».

Алла Герман

В останні два роки
видатки на освіту
суттєво збільшились,
але в школах і садочках продовжують
виникати конфліктні
ситуації, які пов`язані
зі збором грошей.
У п'ятницю, 11 травня, на підтримку звернення громадських
організацій та для привернення
уваги житомирян до порушень, які
відбуваються під час планування
видатків на утримання закладів
освіти, було проведено акцію «Освіто, порахуй потреби!».
За словами члена правління
громадської організації «Демократичний альянс жінок» Наталії
Слободянюк, першопричиною
поборів громадські активісти вбачають те, що керівники освітніх закладів, якщо не вистачає коштів,
напряму звертаються за допомогою

3

WWW.20MINUT.UA

Середа, 16 травня 2018

Споживачу

Домашні тварини
на контролі. Як зміниться
відповідальність власників
Українці – другі у світі за
кількістю домашніх котів.
Так, дослідники порахували,
що 49% жителів нашої країни
мають хоча б одного кота.
Останні роки Україна тільки розробляє
необхідне законодавство щодо обліку тварин
та гуманного ставлення до них. Які норми
вже працюють та які правила ще очікують
власників домашніх улюбленців, розбиралися експерти.

Навіщо реєструвати тварин?

20 квітня до Верховної Ради внесли законопроект про запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин. Документ
передбачає обов’язкову реєстрацію тварин
та створення єдиної електронної бази. Це
стосується як собак, так і котів. Усі тварини,
які досягли двомісячного віку, повинні мати
ідентифікаційний номер, закріплений на
нашийнику. У базу вноситься інформація
про тварину, її господаря та організацію, яка
провела чипування та вакцинацію. За реєстрацію стягується разовий адміністративний
збір – 180 грн. Відповідно до проекту закону,
домашніх улюбленців повинен реєструвати
власник, щодо безхатніх тварин – відповідальність покладається на місцеву владу.

Штрафи та більше уваги до здоров’я

Ще однією гучною новацією законопроекту є штраф від 850 до 1700 гривень за
неприбрані екскременти тварини. Контролювати виконання правил буде Національна поліція.
Крім того, українців хочуть зобов'язати
піклуватися про здоров'я власних улюбленців. У разі ухвалення закону власники щонайменше раз на три роки повинні
будуть відвідувати ветеринара та робити

необхідні щеплення.
Крім того, законом планують заборонити
робити домашнім улюбленцям косметичні
операції, які не пов'язані зі здоров’ям тварини. Йдеться про обрізання хвостів, вух,
видалення кігтів та зубів. Винятком у цьому
переліку є лише стерилізація. Щодо безпритульних тварин, то закон передбачає їхню
обов’язкову біостерилізацію.
Недоліком законопроекту експерти
називають відсутність поділу тварин на
тих, які утримуються у місті та селі. Адже
у селах, де переважають безпородні собаки, господарі можуть не захотіти займатись
реєстрацією та стерилізацією. Один із авторів документа Андрій Немировський із
критикою згоден і запевняє, що документ
ще зазнаватиме змін.

Відповідальність за жорстокість

Якщо закон про облік домашніх улюбленців – ще справа майбутнього, то відповідальність за негуманне ставлення до
тварин існує вже зараз. 1 серпня минулого
року Президент України Петро Порошенко
підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.
І якщо раніше Кримінальний кодекс передбачав максимальне покарання за знущання
над тваринами – 2 роки позбавлення волі, то
зараз цей термін зріс до 8 років.
Відповідно до закону, за насильницькі
дії, порушення правил утримання, а також залишення тварини напризволяще
передбачений штраф від 3400 до 5100 грн.
Якщо тварин дві і більше, то порушнику
вже доведеться заплатити від 5100 грн до
8500 грн штрафу. За знущання у присутності
неповнолітнього передбачається покарання
у вигляді позбавленням волі на строк від 3
до 5 років, а дії з особливою жорстокістю
караються строком від 5 до 8 років.
Матеріал Центру громадського
моніторингу та контролю

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

Про розбиті вікна
Існує теорія, що якщо хтось розбив у будинку скло і ніхто не вставив
нове, незабаром жодного цілого
вікна у будинку не залишиться.
Безлад навколо нас спонукає поводитися нецивілізовано і нехтувати суспільними нормами та
правилами. Наприклад, якщо на
пустирі декілька людей викинуть
сміття, незабаром на тому місці
буде справжній смітник. Лише декілька сміттєвих пакетів, викинутих
у недозволеному місці, підбурюють
людей робити так само, при цьому
порушуючи правила та норми. Те
середовище, у якому ми живемо,
підтверджує цю теорію. Адже переважна більшість нашого суспільства
порушує загальноприйняті норми.
Якщо люди бачать, що інші особи
порушують правила і їм це сходить
з рук, то вони вважають, що можуть
діяти так само.
Ми спостерігаємо тотальну безкарність. Недивно читати у місцевих новинах, як один вкрав зливні
решітки, другий викопав посаджені
рослини, третій бачить, що їм це
зійшло з рук і також починає красти або руйнувати. І ось вже навіть
ті, хто пішов би на крадіжку лише
у крайньому разі, роблять це тому,
що така поведінка стала нормою.
Так само розкриваються і стають
відомими мільйонні схеми міських
чиновників – майже кожного місяця
новий гучний скандал. Ситуація на
державному рівні ще гірша: майже
кожного дня повідомляють про нового корупціонера та хабарника-високопосадовця. Пересічні люди бачать, що певна категорія людей, яка
мала б працювати в інтересах усього
суспільства, працює виключно для
власного збагачення. Важливо те,
що не усі чиновники та службовці
є хабарниками. Багато з них чесні
та порядні люди і спеціалісти, але
загальне враження формується на
іншому емоційному фоні. Це і є ті
розбиті вікна, які призводять до
того, що суспільство починає бити
й інші вікна, поступово руйнуючи
весь будинок. Нехтування загальноприйнятими правилами політичних
еліт (хоча елітами їх назвати важко)
призводить до того, що усе суспільство забуває про правила.
«Ремонтувати вікна» політичної
еліти мала б правоохоронна та
судова системи. Але, як показує
практика після усіх гучних затримань і звинувачень, ніхто не отримує покарання. Це ще більше посилює безкарність та безлад, який
відбувається.
Повна версія статті – на сайті
20 хвилин.

Середа, 16 травня 2018

Резонанс

Нацполіція Житомирської області
затримала банду злодіїв, які
грабували будинки по всій Україні
Аліна Бойко

Зловмисники
діяли зухвало й цинічно – вдавались до
катувань, аби відшукати та відібрати
цінності в помешканнях громадян.
На території Київської області співробітники Нацполіції
Житомирської області провели
спецоперацію із затримання
злочинної організація, яка займалась розбоями та грабувала
приватні будинки, зокрема і на
території нашої області. Серед
затриманих є чемпіон з боїв
без правил.
В управлінні Нацполіції
в Житомирській області журналістам «20 хвилин» розповіли про банду та подробиці її
затримання.
«Нині проводяться активні
слідчі та оперативні дії. Затримали групу, яка скоювала розбійні напади на помешкання
громадян. Банда діяла наступним чином: якщо власників
помешкання не було вдома,
вони скоювали крадіжку, якщо

були – жорстоко катували їх та
застосовували різні форми катувань», – зазначила начальник
відділу слідчого управління
ГУНП у Житомирській області
підполковник поліції Людмила Сорока.
Як стало відомо, зловмисники працювали на 2-х автомобілях та мали своїх спільників по
всій території України. Уточнюється той факт, що нині один
з учасників злочинного угрупування перебуває на території так званої ДНР, та ще 5 осіб
поки на свободі.
«У кожному регіоні банда
злочинців мала спільників,
які давали інформацію і за це
отримували визначений відсоток від здобутого злочинним
ш л яхом. Бан да ш у ка ла заможних громадян, дивилась
на помешкання та вела напади. У ході обшуків у злочинної організації було вилучено
квадрокоптер для розвідки, поліцейську форму, різноманітні
відмички, аби проникати до
приміщення, спеціальні автомобільні сканери, щоб проникати в авто, кайданки, аби сковувати людей, спеціальні дроти
для зв’язування та зброю – це
свідчить про кваліфіковану
злочинну групу», – розповіли
у ГУНП Житомирської області.
На сьогодні правоохоронці

області проводять активні слідчі
та оперативні дії. На рахунку –
два десятки обшуків у помешканнях банди, гаражах і т. д.
В управлінні Нацполіції

додали, що нині проводиться
документування щодо подальшої причетності банди до інших
злочинів на території різних областей нашої держави.

На Житомирщині
командир відділення пожежної
частини збував канабіс, вирощений
і виготовлений у власному обійсті
У чоловіка виявлено та вилучено
майже 5 кг сухої
подрібненої речовини, 15 літрів насіння
канабісу, понад 60
рослин канабісу.
«У четвер, 10 травня 2018
року, під процесуальним керівництвом прокуратури області,
за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої
безпеки Нацполіції України,
спільно з працівниками СКП

Андрушівського відділення
поліції Бердичівського відділу
поліції та Головного управління
Нацполіції в області, затримано
командира відділення пожежної
частини за місцем проживання
відразу після збуту ним наркотичної сировини», – повідомляють у прес-службі прокуратури
області. .
Під час досудового слідства
у кримінальному провадженні
за ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що командир відділенн я державної пожежної
районної частини Управління
ДСНС України в області, житель Андрушівського району,
налагодив збут наркотичної
речовини. Оперативними пра-

цівниками здійснено контрольну закупку речовини, яка, за
висновком експерта, є канабісом. Наркотичну сировину та
грошові кошти у сумі 400 грн
вилучено.
Крім цього, під час санкціонованого обшуку, проведеного
за місцем проживання збувача
наркосировини із залученням
службового собаки, виявлено
та вилучено майже 5 кг сухої
подрібненої речовини, 15 літрів насіння канабісу, понад
60 рослин канабісу, а також
банківські картки, службове
посвідчення, грошові кошти на
суму 3 тис. грн, бойові припаси
до гладкоствольної зброї.
Нині особу затримано у по-

рядку ст. 208 КПК України.
Також вирішується питання
щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, обрання запобіжного заходу
та відсторонення від посади.
Дос удове розс лі ду ванн я
проводить слідче відділення
Головного управління Нацполіції в області, за оперативного
супроводження Житомирського управління Департаменту
внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на
строк від шести до десяти років
з конфіскацією майна.
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Чергова екологічна катастрофа
на річці Тетерів у Житомирі
Алла Герман

До редакції «20
хвилин» звернулися
мешканці приватних будинків, які
розташовані у парковій зоні біля річки
Тетерів.
Люди обурені, адже стан
річки з кожним днем погіршується, втім, діла до цього нікому
немає. Аби побачити на власні
очі, що ж відбувається з річкою,
журналісти «20 хвилин» вирушили на місце події. І те, що
ми побачили, – дійсно вражає.
За словами жителя цього
району Володимира Недєльського, крім того, що річка
забруднена до неможливості,
вона взагалі зникає просто на
очах, адже рівень води у ній
з кожним днем падає. Житомирянин каже, що попри
перешкоди місцевої влади,
самотужки дбає про довкілля:
нещодавно висадив п’ятдесят
дерев та планує побудувати сучасний спортивний майданчик,
однак припускає, що і тут йому
ставитимуть перепони.

«Ми зібрались з сусідами,
поїхали на ринок, де купили
п'ятдесят дерев, і посадили їх.
Зараз замовили двадцять п'ять
лавок, які ми також встановимо за свої кошти. Наприклад,
1 травн я було дуже багато
людей, які із здоволенням посиділи б, погуляли по чистій
території, а не на покривалах
у смітнику, який є наразі. До берега вийти взагалі неможливо,
тому що тут жахливий сморід.
Два рази на день вода спускається до рівня 2–3 сантиметри. Яка
риба таке витримає? – обурюється Володимир Недєльський.
За його словами, діла до
того, що відбувається, немає
нікому, тому що скаржились
вже неодноразово: писали
і до прокуратури, і до природоохоронної інспекції. Втім,
все марно.
«Для мене це просто дикунство, коли таке відбувається
в період нересту риби, гніздування птахів. Коли ми садили
дерева, прийшли спвробітники
парку, якісь інспектори, запитували: «Що ви тут робите?».
Добре, що люди просто відвернулись і продовжили робити свою справу, адже тут не
викопують бурштин, а садять
дерева. Ми самі дбаємо про
територію навколо нас. А влада, яка планує робити тут на-

бережну, велодоріжки
і т. д., повинна звернути
увагу на те, що коїться
з річкою, адже поки
вони надумають щось
робити, то вже не буде
річки», – наголосив Володимир Недєльський.
Громадський активіст Ігор Малі, який
був присутній на місці події, зазначив, що
екологією річки Тетерів
займається вже давно.
І те, у якому стані річка сьогодні, – це просто
жах, який може призвести до чергової екологічної катастрофи.
«Те, що я побачив,
приїхавши, – чергове неподобство, яке
повторюється знову
і знову. Зараз період
нересту, риба відкладає всю ікру біля берега на різні гілочки,
траву. Природно вся
вода пішла, і ця ікра
просто засохла. Тобто
ми знову залишимось
без малька цього року.
Це знову екологічна катастрофа
на нашій річці», – переконаний
Ігор Малі.
Нагадаємо, у липні 2017
року у Житомирі на березі
річки Тетерів виявили масову

Стильные образы
июня для каждого
типа фигуры
Продолжение. Начало в №17
от 9 мая 2018 года

Тип фигуры «ромб»

загибель риби. Сигнал надійшов від місцевих рибалок, які
повідомили про викид у воду
шкідливих речовин, що призвели до загибелі риби, та нестерпний сморід, що стоїть у повітрі.

Житомирські дорожники
ліквідують ями за новим методом
Аліна Бойко

На автодорогах
місцевого значення
використовують
новий метод ремонту
асфальтованого покриття – повітряноструменевий.
Таким методом автодорожники ефективно ліквідовують
тріщини та неглибокі ями на дорогах загального користування
місцевого значення, розповідають
в управлінні дорожнього будівництва та інфраструктури.
Ремонт у такий спосіб дорожні будівельники вважають
найбільш ефективним, адже він
не потребує залучення додаткової спецтехніки, робочої сили,
та зазначають, що його якість
краща. Відповідно вважають,

що і ремонт обійдеться місту
дешевше, ніж звичайно.
«Це один із методів проведення ямкового ремонту автомобільних доріг. Він – ефективний,
він – дешевший, ніж ремонт із
застосуванням катка, і дешевше,
ніж вартість асфальтобетону», –
запевняє начальник управління
дорожнього будівництва та інфраструктури Роман Крисюк.
За технологією нового методу ямкового ремонту доріг за
допомогою стисненого повітря
видувається пилюка із ям на дорожньому покритті і відразу ж
заповнюється щебенем та бітумною емульсією. Проте є і певні незручності нововведеного ямкового
методу ремонту доріг.
«Звісно, є певні незручності.
Під час ремонтних доріг струменевим методом є певні обмеження
швидкості: на ділянці дороги, де
його виконують, може утворитись
тягнучка авто. Але в результаті,
коли повністю застигає бітумна
емульсія, дана ділянка дороги доволі якісно експлуатаційна, ніж

при звичайному ямковому ремонті. Матеріал стає на рівні з існуючою дорогою, тому немає бугрів та
ям. Ще завдяки цим матеріалам
не допускається волога всередину,
що продовжує життя існуючому
покриттю. Тому такий метод для
доріг місцевого значення є доволі
непоганим варіантом»,– зазначає
Роман Крисюк.
Зараз вищезазначений ремонт

КОЛОНКА

проводять у Житомирській області на автодорозі «Житомир – Левків». Після завершення ремонту
планують продовжити тестувати
новий метод на ділянці «Житомир – Озерне».
Як відомо, ямковий ремонт за
новим струменевим методом проводить приватний підприємець
“Автомагістраль”, який виграв
тендер напередодні.

Основа
Сочный образ составят брюки с актуальным цветочным принтом и блузка
рубашечного кроя.
Коррекция фигуры
Что касается цветовой вертикали –
темный цвет объединяет верх и низ.
Тем самым создается стройнящий эффект от целостного образа.
Завышенная талия подчеркнута поясом. Эта хитрость делает ноги визуально длиннее. Рост кажется выше,
а силуэт – стройнее, тем более, что
высокая талия в моде!
Укороченные брюки и рукав три четверти демонстрируют узкие части тела:
щиколотки и запястья, это добавляет
силуэту грации.
Аксессуары
Советую подобрать цвет сумочки,
который будет дублировать один из оттенков принта на брюках – будет смотреться очень гармонично и стильно.
А обувь не должна быть акцентирована – чтобы не привлекала внимание.
В идеале нужно, чтобы она сливалась
с оттенком кожи, что дополнительно
удлинит ноги.
Повод
Данный образ можно применить
для свободного или романтического
поводов. Если хотите сделать комплект
более соблазнительным, выберите
блузу с V-образным вырезом.

Тип фигуры «песочные часы»

Основа
Создать простоту образа с присутствием большого количества трендов
лета: открытые плечи, оборки и воланы, кроп-топ (он стал чуть длиннее
в этом сезоне), широкие короткие
брюки, еще и принт – светлый горох
на черном фоне.
Коррекция фигуры
В данном примере узкая полоска
тела привлекает внимание к талии –
достоинству фигуры. Открытые плечи
демонстрируют хрупкость. Обувь на
каблуке добавляет рост и делает ноги
бесконечными.
Аксессуары
Черно-белая гамма комплекта позволяет включать аксессуары любого
цвета – они могут задавать атмосферу.
Удлиненные серьги отлично акцентируют внимание на шее и лице, а также
создают кокетливое настроение.
Повод
Образ вписывается для романтического повода и свободных выходов.
В таком комплекте вам будет особенно удобно жарким летним днем или
вечером.
Продолжение
в следующем номере.
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ВОДІЯ
Леонід
ГРОМІК,
завідувач другого відділення
Житомирського
професійного
політехнічного
ліцею

Розумне рішення
Свого часу у торговельній мережі
для діагностування автомобіля було
багато приладів для домашнього використання. Прилади використовувались для налагодження систем і
контролю за правильною їх роботою.
На зміну автомобілям, у багажнику
яких був молоток і набори ключів
для ремонту і обслуговування, прийшли моделі, що мають при собі
лише домкрат і викрутку. Модернізація автомобілів створила умови
неможливості ремонту на дорозі,
бо електронні блоки використання
можливостей молотка не потребують. На СТО утворились умови для
діагностики всіх систем автомобіля
з використанням новітніх технологій.
Порівняно недорогі, вони встановлювали знаходження «хворого» місця і
призначали «лікування». Проблема
в тому, що діагностика вимагала час,
а там без черги ніяк.
На написання цього матеріалу мене
надихнула новина від мого товариша
про встановлення діагностичного сканера своїми руками. Це зацікавило, і
я пройшов його шлях. Почну з того,
що встановлення сканера не вимагає
особливих ускладнень і приладів, але
знання свого автомобіля обов’язково
(наявність USB порту). Окрім сканера, необхідний інтернет і телефон з
відповідними можливостями. Зупинюсь на головних процесах запуску
системи самодіагностики. Необхідно
придбати відповідний сканер, який
налаштується на модель вашого автомобіля. Виберіть виробника, який
візьме відповідальність за відправлений вам прилад і в разі невідповідності поверне гроші. Дайте правильну
і повну інформацію про свого залізного друга. Знання особливостей будови конкретного автомобіля створює
можливість самостійно встановити
сканер без втручання і переробки
систем автомобіля. Встановивши
відповідну програму на телефон,
комп’ютер чи планшет, ви отримуватимете цікаву для вас інформацію
(оберти двигуна, температура масла,
споживання палива, тиск у двигуні,
сканування систем електроніки і т.д.).
У разі помилки в роботі автомобіля
вам буде надано код проблеми, за
яким ви можете дізнатись, як її знайти
і усунути, щоб уникнути інших проблем для вас і автомобіля. Попереджую, що матеріали про проблеми ви
отримаєте англійською мовою, і це
спонукає на розширення знань. Матеріал я виклав для тих, хто не тільки
використовує «друга» як наїзник, але
й турбується про його стан і безпеку
руху, свою і оточення.

Місто
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У міськраді розповіли,
чому житомиряни скаржаться на
довжелезні черги, щоб прописатися
Алла Герман

В управлінні ведення реєстру територіальної громади
міськради змінюють
адресу реєстрації
люди з усього Житомира, втім, потрапити туди з першого
візиту вдається не
кожному.
До редакції “20 хвилин”
звернулася житомирянка Вікторія Лотоцька, яка намагається
вдруге потрапити до установи,
однак знову потрапляє у величезну чергу.
“Добрий день, я зараз перебуваю на майдані Корольова, 6,
де роблять виписку і прописку.
До початку роботи ще 2 години,
а у нас вже черга в 15 чоловік.
До 10 ранку вона буде 40–50 людей, і більшість з них так і не
встигне зробити свої документи. Я приходжу вже вдруге, бо
попереднього разу простояла
в черзі три з половиною години

і не встигла, робочий день закінчився”, – написала Вікторія
Лотоцька.
Журналісти “20 хвилин” вирішили перевірити, чи дійсно
це так. Ми прийшли до управління о 10 годині ранку, черга
була вже на вулиці. Люди без
настрою, кажуть, що чекають по
декілька годин, а дехто знову ж
не один день оббиває пороги
установи.
“Раніше я вже приходила,
простояла в черзі 4 години; коли
потрапила, мені дали папірець,
щоб заплатити збір. Я взяла
і пішла, коли прийшла, знову
довелося стояти в черзі. Зрозуміло, я вже не встигла. На другий
день я прийшла з самісінького
ранку, одна черга знову була
приблизно чоловік з двадцять.
Я вистояла, але потрапила. Це
якийсь повний безлад”, – бідкається житомирянка Катерина.
15 травня ми вирушили до
установи о 12.30 за коментарем
з цього приводу до начальника
управлінння ведення реєстру
територіальної громади міськради Ірини Ярош, ну і, звичайно, заглянули в коридор,
на який так бідкаються люди.
І як побачили, черги взагалі
не було, на прийомі була лише
одна жінка.

“Усі люди, які займають чергу, потрапляють на прийом. Є
дуже багато людей,
які приходять і говорять: “Ось ми у вас
були п'ять разів, ми
побачили, яка черга
і пішли”. На прийомі 6 працівників. Так,
буває черга. Знаєте,
з чим це пов'язано?
Якщо йде реєстрація, дозвіл на неї повинні давати декілька
співвласників. Таким
чином, операці я
робиться з однією
людиною, але з нею
присутні дані співвласники, тому що
на сьогодні співвласники повинні давати
згоду на реєстрацію
третьої особи”, – повідомила Ірина Ярош.
Крім того, за словами Ірини Ярош,
наші люди так звикли
і думають: якщо прийдуть зранку, займуть
чергу, то потраплять
скоріше. А виходить навпаки,
створюється черга, а вже ближче до обіду людей взагалі немає.
Додамо, прийом фізичних

осіб в даній установі проводиться з понеділка по середу з 10.00
до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00)
та у п'ятницю до 13 години.

У Житомирі підприємця Озеленений Житомир:
підозрюють в ухиленні на що буде витрачено
від сплати податків
близько 300 тис. грн
на суму 8,5 млн грн
Підприємиця, яка
займалася реалізацією великої рогатої
худоби, «заборгувала»
8,5 млн грн податків
і зборів.
«Прокуратура Житомирської області спільно з податківцями повідомила приватному підприємцю про підозру
в умисному ухиленні від сплати
податків в особливо великих
розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Установлено, що місцевий підприємець, здійснюючи протягом
2017 року господарську діяльність
з реалізації великої рогатої худоби, приховала від податкового та

бухгалтерського обліків купівлю
та продаж великої рогатої худоби,
ухилившись від сплати податків
та зборів на суму 8,5 млн грн», –
повідомляють у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Протиправну господарську діяльність приватного підприємця
було задокументовано прокуратурою області спільно із фіскальною
службою під час розслідування
кримінального провадження за
фактами «фіктивного» підприємництва та заволодіння коштами
місцевого бюджету при постачанні м’ясної продукції до соціальних
закладів міста Житомира.
Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління ДФС в області,
прокуратура області здійснює
процесуальне керівництво.
Нині готується клопотання до
суду про обрання підозрюваній
запобіжного заходу.

Аліна Бойко

Як планують озеленити місто у 2018му та які вулиці міста
входять до переліку
озеленених, дізнавались журналісти
«20 хвилин».
Щойно потеплішало, комунальники почали омолоджувати
дерева, адже, за їхньою інформацією, 60% дерев пошкоджені
омелою. За даними, які стали відомі журналістам «20 хвилин»,
станом на початок травня їх вже
ліквідовано 111 шт.
Цьогоріч на озеленення Житомира вже витратили близько
300 тис. грн. На сьогодні на 16
вулицях міста висаджено 431

дерево та ще 405 кущів. У відповіді на інформаційний запит «20
хвилин» у КП «Зеленбуд» повідомили перелік вулиць, де проводилось озеленення: вул. Малікова, вул. Київська, сквер біля
пам`ятника Домбровському,
Новий Бульвар, вул. Велика Бердичівська, сквер біля памятника
Т. Г. Шевченку, вул. Корольова,
Київське шосе, вул. Космонавтів,
перехрестя вул. Вітрука-Селецька, сквер на розі Перемоги-Ольжича, м-н Корольова, сквер біля
драмтеатру та ін.
Також стало відомо, що на 59
кущів вічнозеленого самшиту, які
було викрадено у Житомирі зі
скверу Ольжича, підприємство
витратило 2 тис. 360 грн.
Нагадаємо, раніше у КП
«Зеленбуд» розповіли, що працівники їхнього підприємства
вранці 25 квітня розвісили 186
парасольок із 210 закуплених.
Їхня загальна вартість склала
23 тис. 004 грн.
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Акцент тижня

Визначені, очевидні,
але ще не вивчені
(уроки 8 та 9 травня потребують негайного
виправлення незадовільних оцінок)
Микола Корзун

Минулий тиждень,
як і передбачалося,
минув у ході подій навколо двох
історичних дат – 8
і 9 травня.
В Україні досі не можуть
з’ясувати, який день і яким саме
чином відзначати. Зрозуміло
одне – потрібен суспільний консенсус, домовленість щодо того,
як і чому виникли обидві дати
на травневому календарі. На
перший погляд все ж зрозуміло,
бо історія із «примиренням та
вшануванням пам’яті» та «перемогою» виникла на наших очах,
фактично – упродовж останніх
десяти років. Європейці вже давно відзначають День перемоги
як день пам’яті та примирення
і щороку роблять це 8 травня,
а народи та країни, які вийшли
із спільного радянського минулого, тривалий час визнавали
9 травня лише як перемогу над
фашизмом. Але в Україні упродовж майже двох десятиліть відбулося дві революції, сталося
чимало суспільно значимих
подій, виросло нове покоління
людей, які принаймні мали б
по-іншому сприймати травневі
історичні дати.

До «побєдобєсія»
у Житомирі не дійшло,
але «по-новому» свято
не вийшло
Але по-іншому поки що виходить досить складно. Намагання суто механічно об’єднати
обидві дати – 8 та 9 травня та й
на цьому вирішити проблему,
нічого втішного не принесли.
І нинішній, 2018-й, рік не став
винятком, або ж хоча б щаблем
чи новим важливим кроком
на шляху цивілізованого порозуміння. Причин для цього
дуже багато. Найпершим чином
і найбільшим дестабілізуючим
фактором стала держава. Точніше – влада і чиновництво.
В Україні, як і раніше, органи

влади мають клептократичний,
злодійський, корупційний «душок», який заважав і досі заважає адекватному сприйняттю
нашого історичного минулого.
Наслідки агресивно та кострубато проведеної нинішньою
владою декомунізації на фоні
подальшого розквіту корупції
і посилення соціальної несправедливості призвели до зворотнього – основна маса українців зневажає владу, а тому
ставиться із недовірою, а то й
із презирством та ненавистю до
усіх її заходів і реформ. Тому й
не дивно, що процес історичної пам’яті, у ході якого треба
було б досягати примирення та
порозуміння, в Україні скоріше
жевріє і виглядає жалюгідними та спорадичними спробами осмислення, висвітлення та
пояснення минулого, яке (що б
ми там не робили) тримає нашу
сучасність і, очевидно, триматиме наше майбутнє у міцних
обіймах.
Якщо конкретизу вати та
проана лізу вати х і д под ій
у Житомирі та Житомирщині
загалом, то особливих новацій
у порівнянні із минулорічним
відзначенням «пам’яті» та «перемоги» не відбулося. Заздалегідь
розроблена, а насправді зліплена із традиційного набору заходів програма відзначення 8
і 9 травня засвідчила очевидну
річ – для влади обидві травневі
дати (як 8, так і 9 травня) стали
головним болем, який важливо
просто перебути чи пережити.
Для декого – перечекати, поки
завершатьс я реквієми, хода
та покладання, неприємні витівки активістів із прапорами,
гаслами та стрічками. Щонайменше подив, а більше обурення викликає реакція владних
чиновників щодо відзначення
обох травневих дат: 8 травня,
у День пам’яті та примирення
керівництво міста Житомира та
Житомирщини загалом «уважило» громаду хоча б своєю присутністю, а вже наступного дня,
9 травня 2018 року, коли народ
вийшов відзначати перемогу над
нацизмом, влади і чиновництва
чомусь не було помітно.
Ставлення до 8-го та 9-го
травн я у с у часній Україні є

цілком закономірним явищем.
Поки що із пам’яттю та примиренням у нас не виходить.
Або – виходить абияк, а в умовах, коли нам активно заважають і навіть протидіють, то й
взагалі – замість примирення
отримуємо сплески напруги,
протистоянь, а подекуди – навіть
прояви справжнього «побєдобєсія». У Житомирі, на щастя, ні
8-го, ні 9-го травня 2018 року із
цим особливих проблем не було,
хоча випадок із появою прапора
«на Москву» біля житомирського танка потрапив у більшість
роликів та відеосюжетів, які
д иви лас я не лише Украї на.
Проте знову, як і у минулі роки,
житомиряни не вшан у ва ли
полеглих в’язнів Богунського
концтабору «Stalag‑358», місця розстріляних житомирян
в урочищі Петровському біля
Довжика, так само, як ніхто не
згадав і не позначив офіційною
присутністю пам'ять про розстріляних майже 10 тисяч євреїв під Іванівкою. Для тих, хто
звик волати «Спасібо дєду за
побєду!» і кричати доволі дивне
в Україні гасло «Фашизм – не
пройдёт!», вшанування пам`яті
військовополонених і закатованих гестапівцями підпільників, євреїв і циган досі не
стало зрозумілою людською
потребою чи навіть громадянським обов’язком. Але ж влада
повинна була це врахувати, вона
просто змушена була це ініціювати, щоб хоча б на крок чи
на йоту приблизити нинішнє
суспільство до порозуміння.
Хоча вкотре повторимо: порозуміння має більше шансів на
успіх лише в умовах соціально
справедливого суспільства, до
якого в Україні ще ой як далеко.

Хто поборе «совка»
у сприйнятті
української історії?
Водночас важко не помітити, що після 73-х років по тому,
як було переможено нацистську Німеччину, у свідомості
або ж – у колективній пам’яті
нинішнього українського суспільства твориться повний розгардіяш стосовно знань та уявлень про події Другої світової

війни в Україні, про складний
калейдоскоп учасників Руху
опору з протидії нацистській
окупації, про боротьбу Української повстанської армії проти
радянського режиму упродовж
40-х та на початку 50-х років минулого століття. Зрозуміло, що
40-річні (і старші) громадяни
України вивчали у школі комуністично-радянську історію, де,
наприклад, український націоналістичний рух у часи Другої
світової війни існував із клеймом колаборанта (посібника)
німецьких нацистів. Але ж чому
історична пам’ять молодшого
покоління українців, так би мовити, ровесників незалежності
України сьогодні виявляється
всуціль враженою тими самими
стереотипами про «український
буржуазний націоналізм», про
Бандеру, Петлюру і навіть Мазепу як запроданців та зрадників
«дружнього» до нас російського народу? До речі, ситуація із
російською агресією у Криму
та на сході України сьогодні
мала б неабияк стимулювати
у нашій країні пошук істини,
а за нею – не менш активний
та системний пошук варіантів
порозуміння та примирення
різних світоглядних та ідеологічних таборів у поглядах
на події Другої світової війни.
Звинувачувати шкільну освіту
у тому, що учні не знають сучасного історичного дискурсу,
не можна, оскільки рівень знань
випускників українських шкіл
із предмету «Історія України»
засвідчує протилежне. Однак
далі ні держава, ні громадян-

ське суспільство не підкріплюють отримані у школі знання
з історії жодним іншим чином.
Адже хто знає сучасні художні
кінофільми про події в Україні
упродовж 1939–45 років? Ніхто
багато не знає, бо ні художнє
кіно, ні тим паче кінодокументалістика в Україні в останні
десятиліття так і не встали на
ноги і не отримали потрібного
статусу в якості інструмента виховної та просвітницької роботи. А хто чув, щоб у Житомирі,
наприклад, напередодні 8-го чи
9-го травня був організований
тиждень військово-патріотичного кіно? Те ж саме можна
запитувати і стосовно заходів
історично-краєзнавчої тематики, де дослідницька спадщина
житомирських краєзнавців
і науковців достатньо потужна, але ніким не затребувана.
Тож і виникає запитання до
чиновників і керівників Житомирщини з приводу того, чому
напередодні 8-го та 9-го травня, окрім мітингів-реквіємів за
сценаріями часів епохи пізнього
Брежнєва нічого цікавого, захоплюючого і обов`язково ПАТРІОТИЧНОГО не було влаштовано. Ба більше, якраз у ці дні
й виявилося, що влада живе чи
існує сама по собі, а суспільство
(у ситуації розподілу на різні
течії і табори) пливе у своєму
руслі. Якраз у такій ситуації стає
зрозумілою слабкість, кволість,
недолугість нинішньої державної моделі України, яку варто
якнайшвидше замінити. У тому
числі – і задля швидкого примирення та порозуміння.
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«МАФіозний»
інспекції з благоустрою
Наталія Іжицька
спеціально для
«20 хвилин»

З приходом депутата міської ради
Юрія Юзвинського
на посаду директора
комунального підприємства його рідні та однопартійці
буквально заставили
Житомир МАФами.
При цьому мер Житомира
замість реагування на виявлені
аудитом мільйонні розтрати на
підприємстві, приховування
статків та поєднання роботи на
своїй приватній фірмі – підвищує
депутату зарплатню.
Очолити посаду керівника
КП "Інспекція з благоустрою
м. Житомира" завжди було багато
бажаючих. Адже навколо цього
підприємця крутяться ринки,
МАФи, реклама та різноманітні
погодження, а отже гроші та корупційні схеми. Проте зайняти
дану посаду можуть лише особливі. Для прикладу, попереднім керівником підприємства
був депутат від Партії регіонів
Юрій Самборський. Навколо
його персони постійно відбувалися скандали. Наприклад, для
пана Самборського КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира»
орендувала джип «Toyota Prado»
в самого ж Самборського.
Теперішній керівник комунального підприємства Юрій
Юзвинський значно переплюнув
свого попередника. Обіймати
посаду керівника КП "Інспекція
з благоустрою м. Житомира" Юрій
Казімирович почав ще на початку
2016 року. Саме мер Житомира
Сергій Сухомлин призначив депутата Житомирської міської ради
від об’єднання «Самопоміч» на
посаду керівника.
– Ес ть д р уг и е дире к т о ра
коммуна льных предприятий,
которые не партийные. Такое
бывает, что люди, которые берут на себя ответственность,
находятся в партии, и это точно не основное при назначении
на коммунальные предприятия.
Просто он был готов взять на себя
ответственность за роботу этого
предприятия, – зазначає голова
Житомирської міської ради Сергій
Іванович Сухомлин.

За цей доволі нетривалий
проміжок часу пан Юзвинський
неодноразово потрапляв у скандали, безпосередньо пов’язані з його
місцем роботи. А його легковажне
ставлення до очолюваної посади
призвело до нової хвилі численних
зловживань на комунальному підприємстві.

Інспекція з мільйонними
збитками для міста
Восени 2017 року контрольноаналітичним відділом Житомирської міської ради проведений аудит КП "Інспекція з благоустрою
м. Житомира". По закінченню перевірки контрольно-аналітичний
відділ склав акт, у якому зазначив усі порушення комунального
підприємства з 1 січня 2016 до
31 серпня 2017 року.
За результатами проведеного
аудиту були знайдено порушення у веденні бухгалтерського та
інших видів обліку. Окрім того,
на комунальному підприємстві
відсутній належний контроль за
наданням дозвільних документів
на тимчасове порушення благоустрою м. Житомира, що спричинило недоотримання коштів.
Цікаво, що посадові особи
не дотримуються чинного законодавства та нормативних
документів при визначенні та
сплаті пайової участі. У результаті чого аудит не зміг підтвердити
цільове використання коштів на
загальну суму 1417675, 21 грн.
Привертає увагу і той факт,
що інспекція з благоустрою
м. Житомира ук ладала до говори на придбання робіт
і послуг з фізичними особамипідприємцями, які не є платниками ПДВ. Таке неефективне
використання коштів сягнуло
72068,87 грн. Наприклад, інспекція з благоустрою м. Житомира неправомірно сплатила
36600,00 грн. Білоусу Л. П., який
на момент укладання договору
не був ФОПом.
– Не б ул о по р ушень, б ули
рекомендації. Це трішки різне.
Грубих порушень не було. Це були
не порушення, нам були надані
зауваження, які ми виправили, –
запевняє керівник КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"
Юрій Юзвинський.
Деякі результати перевірки
стали приводом для відкриття кримінальних проваджень
проти КП «Інспекція з благоустрою м. Житомир». Однак
депутат міської ради від «Самопомочі» і досі залишається
недоторканним.

В якості покарання –
підвищення зарплатні
Однією з головних функцій КП
"Інспекція з благоустрою м. Житомира" є проведення демонтажу
незаконно встановлених тимчасових споруд. Наприкінці грудня
2016 року виконавчий комітет
Житомирської міської ради прийняв рішення, відповідно до якого
інспекція з благоустрою мала б
протягом місяця демонтувати 43
незаконно встановлені споруди та
обладнання. До них належать гаражі, кіоски, намети, павільйони
та автотрейлери.
Ми поцікавилися, скільки
з 43-х незаконно встановлених
малих архітектурних форм та
тимчасових споруд було демонтовано. У відповіді на запит нам
повідомили, що станом на 11 квітня демонтували лише сім споруд,
ще у одного – з’явилася паспортна
прив’язка. Тобто інші 35 тимчасових споруд чомусь не розібрали,
хоча б мали це зробити протягом
січня 2017 року.
Вийшла дивна ситуація: спочатку виконавчий комітет приймає
рішення протягом місяця демонтувати 43 незаконно встановлені
споруди та обладнання. Коли ж
проходить більше двох місяців
і рішення мало бути виконане на
всі 100%, комітет вносить зміни,
відповідно до яких 34 тимчасові
споруди уже вилучені із переліку
споруд, що підлягають демонтажу.
У чому ж причина зміни рішення
та звідки така вибірковість? З таким запитанням ми звернулися
безпосередньо до мера Житомира Сергія Сухомлина, який після
звільнення Олексія Ясюнецького
взяв на себе обов’язки контролювати дане рішення.
– По некоторым предпринимателям они оформили паспорта-привязки, чего у них до этого не было;
некоторые, возможно, заключили
договора паевой участи, которые
отказывались заключать до этого;
некоторые поменяли внешний вид
МАФов, согласно комплексной
схеме,, которую они должны были
привести в порядок; некоторые,
возможно, заключили договора на
вывоз мусора, которого у них не
было. Все это было основанием для
того, чтобы демонтировать. Если
они это исправили, то это в любом случае семьи, рабочие места
и судьбы – поэтому исполком отменил, – пояснює Сергій Іванович.
Проте всі ми знаємо, як насправді вирішуються проблеми із
МАФами. Для того, щоб узаконити
розміщення кіоску, фізична особа

 На фото: Артем Березун – крайній зліва, Юрій Юзвинський –
крайній справа (Джерело: соціальні мережі)
мусить платити хабарі. Очевидно, що знесення МАФів для простих власників, а не депутатів чи
близьких родичів може означати
повернення хабарництва, яким
підприємці користувалися раніше.
Сергій Сухомлин не покарав
Юрія Юзвинського за невиконання
рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради, а навпаки,
уклав додаткову угоду до контракту про підвищення заробітної
плати до 15 тис. грн. Це виключно
заробітна плата, до якої передбачені доплати та премії. Ми вирішили отримати інформацію про
ці доплати та премії, відправивши
інформаційний запит. У відповіді нам дали відмову, вказавши,
що відомості про преміювання є
персональними даними. Оскільки
працівники не надали свою згоду
на їх оприлюднення – надати інформацію про преміювання виконавець запиту не може. Цікаво,
а з якого часу інформація про
використання бюджетних коштів
стала персональними даними? Ми
ще раз відправили аналогічний
запит, проте уже на Житомирську
міську раду. Скоріш за все, запит
переадресують на КП «Інспекція
з благоустрою м. Житомира». Однак ми все-таки очікуємо на більш
гуманну відповідь, а не на відверте
нехтування законом про доступ до
публічної інформації.

Прихований бізнес
Юзвинського та близьких
Юрій Юзвинський – людина
із бізнесу, яка володіє чималими
статками. Проте незрозуміло, чому
він очолив посаду керівника, коли
у його бізнесі справи ідуть добре.
У своїй декларації Юрій Юзвинський за 2017 рік вказав дачний

будинок, два житлових будинки,
квартиру, шість земельних ділянок, загальна площа яких складає
4712 м2, два автомобілі «NISSAN
Juke» 2011 року випуску та «Toyota
Land Cruiser Prado» 2005 року.
Ознайомившись детальніше
з декларацією, ми помітили, що
пан Юрій не вказав ТОВ "Інструмент-Полісся", співвласником
якого він є разом із Людмилою
Омелянчук та Сергієм Садовим.
Дана фірма займається оптовою
торгівлею машинами й устаткуванням для добувної промисловості
та будівництва. Крім того, Юрій
Казімирович – директор та підписант ТОВ «Інструмент-Полісся».
Так чому ж директор КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" приховує від житомирян
фірму, засновником якої є з 2013
року? Відповідь виявилася короткою та дивною.
– Її немає, там нуль. Вона не
працює, – стверджує Юрій Казімирович.
Варто зазначити, що проти
ТОВ "Інструмент-Полісся»» було
порушене адміністративне провадження за фактом заборгованості перед бюджетом по сплаті
податків і зборів (щоправда, сума
там незначна – 500 грн).
Щоб зрозуміти, чи порушив
Юрій Юзвинський закон, не задекларувавши ТОВ «Інструмент-Полісся», ми звернулися до адвоката
Дмитра Михайленка.
– Ке рівник КП «Інспекці я
з благоустрою м. Житомиа» Юрій
Юзвинський є суб’єктом декларування. Відповідно до ст. 45 ЗУ «Про
запобігання корупції» об’єктами
декларування, зокрема, є: п. 4 – цінні
папери, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із
відображенням відомостей стосов-
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директор
Юрій Юзвинський
Реєстр. номер
№ тимчасової
споруди

Адреса

Номер
Тип документу,
будинку
№, дата

1

№ 480

Вул. Кондратюка

4

2

№ 513

Вул. Маликова

12

3

№ 512

Бульвар Польський

15

4

№ 252

Вул. Михайла
Грушевського

26

5

№ 259

Вул. Князів Острозьких

80

6
7
8
9

№ 292
№ 394
№ 395
№ 396

Вул. Маликова
Вул. Маликова
Провулок Вацківський
Проспект Миру

30
16
2
11

10

№529

Вул. Слобідська

7

11

Про можливість
розміщення ТС

Вул. І. Огієнка

10

12

№ 526

Вул. Героїв Крут

66

13

№ 491

Вул. Святослава
Ріхтера

57

но виду цінного паперу; п. 5 – інші
корпоративні права, що належать
суб’єкту господарювання, його організаційно-правової форми, коду
Єдиного державного реєстру підприємств, організації у грошовому
та відсотковому вираженні; 5–1)
юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є суб’єкт декларування або
члени його сім’ї, – запевняє Дмитро
Михайленко.
– Якщо у декларації відсутня
інформація про те, що Ю. Юзвинський є співвласником ТОВ «Інструмент-Полісся», то це у залежності
від «ціни» розбіжності з правдою
може становити відповідальність
за ст. 172–6 КУпАП чи ст. 366–1 КК
України, – зазначає експерт.
Також Юрій Юзвинський
і його дружина Алла займаються
підприємницькою діяльністю:
роздрібною торгівлею одягом
у спеціалізованих магазинах.
Місце реєстрації підприємницької діяльності – в Житомирі
по вул. Монтана, 7-А, у цьому ж
приміщенні знаходиться ще одна
фірма – ТОВ «Аквасвіт-Україна». Як
виявилося пізніше, її власником є
пасинок Юрія Юзвинського Артем Березун. Основний напрямок
діяльності даної фірми – оптова
торгівля напоями.
Нашу увагу привернув і ще
один дуже цікавий факт. Дружина
Артема Березуна – це донька депутата Житомирської міської ради від
«Самопомочі» Валерія Шевчука.
Що цікаво, він є співвласником

ПП від
24.02.2017
ПП від
19.05.2017
ПП від
19.05.2017
28.07.16
ПП від
10.05.2017
16.09.2016
25.11.2016
25.11.2016
25.11.2016
ПП від
26.06.2017
№ 752/13 від
07.02.2017
ПП від
23.06.2017
ПП від
31.03.2017

ТОВ «Романів ЛТД», яке також займається виробництвом мінеральних вод та інших безалкогольних
напоїв. Ці ознаки вказують на те,
що однопартійці, які мають тісні
родинні зв’язки, активно ведуть
спільний бізнес.
Дивує і те, що за дивним збігом
обставин пасинок Юрія Юзвинського за 2016–2017 рік отримав
13 дозволів на встановлення тимчасових споруд по всьому місту.
Це той самий період, коли посаду КП "Інспекція з благоустрою
м. Житомираа" уже обіймав Юрій
Юзвинський.
– Я не могу комментировать
то, почему у меня нет фактов.
В данном случае это точно не
конфликт интересов, потому что
предприятие Юзвинского дозволу на
установку МАФов не дает. Но это
может быть другой вариант, если
по закону это не конфликт интересов, то по каким-то этическим
и моральным соображениям может
быть перекос, – стверджує голова
Житомирської міської ради.
Ми вирішили поспілкуватися
із заступником директора департаменту містобудування та земельних
відносин, начальником служби містобудівного кадастру Максимом Вікарчуком. Проте його слова виявилися протилежними. Пан Максим
запевняє, що той, хто хоче встановити тимчасову споруду, має погодити
її з усіма комунальними підприємствами, у тому числі й з КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира".
Окрім того, погодження має бути

Тип споруди
Павільйон
Кіоск з зупинкою
Павільйон
з зупинкою
Павільйон
з зупинкою
Павільйон
Кіоск
Кіоск
Кіоск
Кіоск
Кіоск
Наміри
Кіоск
Павільйон

за підписом директора комунального підприємства. Якщо бракує
хоча б одного підпису, дозвіл на
встановлення тимчасових споруд
не дається. Скоріш за все, Юрій Юзвинський підписував погодження
на встановлення тимчасових споруд
своєму пасинку.

змінив своє рішення? З таким
запитанням ми звернулися безпосередньо до Сергія Сухомлина.
– Ликвидировать инспекцию?
Это фактически уже сделано. Что
было сделано? Была инспекция по
благоустрою, в которой был штат
9 или 12 человек, сейчас штат, я не
помню точно, 5 или 6 человек. Мы
идем к тому, что фактически забираем инспекторов, и инспекции не
будет. Мы создали муниципальную
инспекцию. Я думаю, в течение года
она полностью передаст свои функции в полном объёме. Инспекцию
мы ликвидируем, а предприятие
продолжает работать. Если даже
с директором коммунального предприятия подписан договор, хоть
до 2050 года, то если сессия принимает решения о ликвидации,
то договор автоматически прекращается, – розповідає Сергій
Сухомлин.
За час керування Юрієм Юзвинським комунальним підприємством дозволи на встановлення
МАФів отримало багато його однопартійців. Серед них – Володимир Карпенко та вищезазначений
Валерій Шевчук. Не забув Юзвинський і про свого друга по мисливству Руслана Радченка, який

також отримав МАФ. Вони обидва
є співвласниками «Сапсану» –
мисливсько-рибальського клубу
в місті Андрушівці. Тому не варто
дивуватися, що заяви ліквідувати
комунальне підприємство так і залишаються лише на словах. Явне
лояльне ставлення Сухомлина до
Юзвинського, закривання очей на
всі неправомірні дії останнього
вкотре переконують – наші місцеві
органи влади не можуть добросовісно функціонувати. І допоки
Сергій Іванович у роздумах, ми
подали заяву на вчинення правопорушення. У цьому нам допомогли юристи ІРРП.
– Він ще й керівник ТОВ «Інс т р ум е нт -По л і с с я», щ о м а в
указати в декларації. Я відправляю на нього заяву про вчинення
правопорушення, пов’язане з корупцією, – зазначив юрист ІРРП
Олександр Волошин.
Розслідування проведене
в рамках проекту «Базовий курс
журналістських розслідувань для
блогерів та журналістів у Житомирському регіоні: від теорії до
практики» за підтримки Програми підтримки розвитку ЗМІ
Посольства США та Міжнародного фонду «Відродження»

Незамінність інспекції
чи покривання її керівника
Ставши мером Житомира,
Сергій Сухомлин відразу пообіцяв жителям міста реорганізувати
комунальні підприємства, а деякі
взагалі ліквідувати, як, наприклад,
КП «Інспекція з благоустрою міста
Житомира». Пройшло три роки,
а комунальне підприємство продовжує спокійно працювати.
Вийшла цікава ситуація: ще
на початку 2016 року одному із
місцевих ЗМІ Сергій Сухомлин
повідомив, що Юрія Юзвинського призначили директором КП
"Інспекція з благоустрою м. Житомира" для проведення ліквідації
підприємства, тому контракт підписали лише на один рік. Проте вже наприкінці того ж року
контракт із паном Юрієм продовжили ще на п’ять років. Себто
пан Юзвинський буде обіймати
посаду директора комунального
підприємства аж до січня 2022
року. Отож, можна зробити припущення, що комунальне підприємство не будуть ліквідовувати
як мінімум ще чотири роки. Але
чому міський голова так різко

 Незадекларований бізнес ТОВ ІНСТРУМЕНТ-ПОЛІССЯ
(Джерело: державний реєстр підприємств)
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Метрологія: контрольний
вимір напередодні свята
20 травня відзначається Всесвітній день
метрології. У нашій
області є організація,
яка має прямий стосунок до цього свята – це
Державне підприємство "Житомирський
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та сертифікації" (ДП "Житомирстандартметрологія").
Попри свою багатопрофільність, одним із
найважливіших напрямків його діяльності є метрологія.
Тож цілком закономірно напередодні свята ми зустрілися з генеральним директором
ДП "Житомирстандартметрологія"
Людмилою Данчук, щоб поцікавитись станом справ у цій надзвичайно важливій галузі, з якою пов'язані
абсолютно всі сфери нашої щоденної життєдіяльності.
"20 хвилин": Людмило
Петрівно, чи насправді аж таку
важливу роль відіграє метрологія в нашому житті?
– Прямо скажу: без метрології
сьогодні важко навіть уявити собі
охорону здоров’я людини, практично неможливо забезпечити виробництво продуктів харчування,
дарма вже згадувати промислове
виробництву чи ту ж торгівлю, де на
кожному кроці здійснюються зважування та різноманітні вимірювання.
Мало не щодня ми користуємося
послугами автозаправних станцій,
і якраз від того наскільки точно працюють паливо-роздавальні колонки,
залежить налив у баки наших автомобілів. До речі, торговельно-комерційні операції та розрахунки між
покупцем і продавцем відносяться
до сфери законодавчо регульованої
метрології, тобто, усі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), задіяні у цих
процесах, підлягають обов'язковій
повірці. Варто зауважити, що це
загальноєвропейська норма. Тож не
випадково у складі нашого підприємства діє найчисельніший за кількістю працівників метрологічний
центр, основним завданням якого є
захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних
результатів вимірювань.
А взагалі, без метрології не мислиться сучасна наука, медицина,
транспорт, зв’язок, навігація, охорона
навколишнього середовища, уся ко-

мунальна сфера – та жодна область
людської діяльності.
"20 хвилин": Гаразд, давайте, для прикладу візьмемо медицину, адже без неї ніхто із нас не
може обійтися. Цікаво, яку роль
відіграє метрологія у цій сфері?
– Із задоволенням розглянемо
цей важливий напрямок нашої діяльності. Тим більше, що останніми
роками у медичній галузі нашим
підприємством надзвичайно багато
зроблено. Зокрема, ми провели заміну морально та фізично застарілих
робочих еталонів та освоїли повірку
нових ЗВТ медичного призначення
і контроль вихідних параметрів фізіотерапевтичної апаратури. Так,
нами придбано міру для повірки
пульсових оксиметрів – приладів для
вимірювання ступеню насичення
гемоглобіну артеріальної крові киснем, які застосовуються в пологових
будинках для контролю життєдіяльності новонароджених у відділеннях
інтенсивної терапії, реанімаційних
та хірургічних відділеннях. Сьогодні
ми маємо новий калібратор DX для
контролю вихідних параметрів апаратів гемодіалізу, сучасну установку
для повірки каналів вимірювання
тиску і частоти пульсу (для повірки
електронних вимірювачів артеріального тиску), дозиметр універсальний
Unfors Xi для контролю характеристик рентгенівських апаратів, що дає
змогу контролювати вихідні параметри рентген-апаратів і томографів.
При цьому, все це обладнання було
придбано за власні кошти або ж
орендовано нами.
Взагалі, хочу зауважити, що за
цими нібито сухими повідомленнями криється здоров'я, а часто й
життя дуже багатьох людей, адже
для того, щоб поставити правильний діагноз, мають бути вірними
показники медичних апаратів.
Власне, для того й проводиться
метрологічна повірка.
"20 хвилин": Що ж, ваші
досягнення дійсно вражають.
Але продовжимо розмову.
Останнім часом багато розмов точиться довкола калібрування. Хотілося б детальніше
дізнатися про цей вид вашої
діяльності. І яка різниця між
повіркою і калібруванням?
– Найперше, давайте розберемося, що криється під терміном
калібрування. Якщо коротко, то
кожен вимірювальний прилад має
свій діапазон виміру і відповідну
похибку. Так ось, при калібруванні
ми встановлюємо дійсні параметри
показників, притаманних тому чи
іншому виду ЗВТ. Повірка ж – це
технічна процедура, в результаті якої
визначають і підтверджують відповідність ЗВТ встановленим вимогам
на підставі результатів контролю
їхніх метрологічних характеристик.

 На фото: Людмила Данчук
Що стосується власне калібрування, то це знову ж таки європейська практика. Якщо візьмемо
міжнародні нормативні документи,
прийняті як національні стандарти України, особливо ті, що стосуються вимог до компетентності
випробувальних і калібрувальних
лабораторій (ДСТУ ISO/IEC17025),
то там вживається виключно термін
калібрування. Відтак у виробників
виник запит саме на калібрувальні
роботи. Тому в ДП "Житомирстандартметрологія" оперативно було
підготовлено відповідних спеціалістів, а на базі метрологічного центру
створено та акредитовано Національним агентством з акредитації
України калібрувальну лабораторію.
Нині нами широко і доволі успішно
ведуться роботи з калібрування засобів вимірювальної техніки.
"20 хвилин": Це свідчить
лише про те, що ви йдете в ногу
з часом. А поміж тим, наша розмова добігає кінця. І все ж не можемо оминути такої дражливої
теми, як повірка лічильників.
Яка ситуація у цій сфері?
– Усі лічильники, які відносяться
до сфери законодавчо регульованої
метрології, мають бути повірені.
Саме до таких належать лічильники газу, електроенергії, води,
тепла тощо. При цьому, питання
щодо повірки лічильників газу й
електроенергії повністю закрито.
Хоча ці роботи виконує наше підприємство, але кошти на повірку
закладено в тарифи, які споживачі
сплачують енергопостачальним
компаніям, у даному випадку це:
ПАТ "Житомиргаз" та ПАТ "Житомиробленерго". Дещо інша справа
з лічильниками води. Оскільки

сьогодні КП "Житомирводоканал"
кошти на повірку лічильників у тарифи не закладаються, кожен власник повинен сам турбуватися про
свої вимірювальні прилади.
"20 хвилин": Щиро дякую
вам, Людмило Петрівно, за змістовну розмову і щиро вітаю Вас
і весь колектив підприємства зі
Всесвітнім днем метрології.
– І я Вам дякую. Та своєю чергою хочу сердечно привітати і своїх
рідних метрологів і всіх працівників метрологічних служб Житомирщини зі святом і побажати їм
нових професійних злетів, злагоди,
оптимізму, щастя, любові, стійкості
до життєвих незгод, добробуту,
затишку і миру!

З історії

Метрична система, зародившись у вчених умах ще у ХVІІІ ст.,
довго і важко пробивала собі дорогу. Варто згадати неприйняття і категоричне заперечення цієї системи
Наполеоном. Великий реформатор
суспільства не оцінив її значимості.
Відомі його висловлювання з цього
приводу: "Немає нічого суперечливішого складу розуму, пам’яті та
розумінню, ніж те, що пропонують
ці вчені. Абстракціям і порожнім
надіям принесено в жертву благо
теперішніх поколінь, бо, щоб змусити стару націю прийняти нові
одиниці мір і ваг, потрібно переробити всі адміністративні правила,
усі розрахунки промисловості. Така
робота лякає розум".
І все ж 20 травня 1875 року не
десь-інде, а саме в Парижі на Міжнародній дипломатичній конференції представники 17 держав
(Франція, Англія, США, Німеччина,

Італія, Росія та ін.) поставили свої
підписи під знаменитою Метричною конвенцією, в якій Метрична
система мір визнавалася міжнародною, затверджувалися прототипи
метра і кілограма. Конференцією
також було засновано Міжнародне
бюро мір і ваг, основним завданням
якого стало забезпечення єдності вимірювань у міжнародному
масштабі, і створено Міжнародний
комітет мір і ваг, який здійснював
наукове керівництво цією роботою,
а ще готував і проводив Генеральні
конференції з мір і ваг.
У жовтні 1999 року на 88-му
засіданні Міжнародного Комітету мір і ваг з нагоди 125 річниці
підписання Метричної конвенції – епохальної в історії людства
події – було ухвалено рішення про
встановлення 20 травня Всесвітнього дня метрології.
Як не дивно, але й сьогодні
в окремих розвинених країнах,
у США й Англії, наприклад, все
ще домінують не метричні одиниці, а дюйми, фути, фунти тощо. За
сучасного рівня технічного розвитку переорієнтація промисловості
з дюймів і фунтів на міліметри
і кілограми – задача виняткової
економічної складності.
Загалом, історія розвитку метричної системи мір наочно демонструє надзвичайно важливу роль
метрології в сучасному суспільстві.
Метрологія вже стала невід’ємною
частиною людської діяльності в науці, техніці, економіці та міжнародних відносинах. Не випадково нині
так потужно працює Міжнародна
організація законодавчої метрології
OIML, створена задля гармонізації
правил метрології у всьому світі.
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Політична арена

Украина вошла в топ-5 стран
по количеству граждан,
уехавших за границу работать
Может ли переименование городов,
запрет учиться на
родном языке или
продолжение войны
вернуть на родину
миллионы наших
гфраждан? Нет.
Сопредседатель фракции
Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул на своей
странице в Facebook написал: «Так
почему Парубий не вносит на голосование наши законопроекты
о мире, поддержке промышленности, создании рабочих мест, снижении тарифов, поддержке науки,
предпринимательства и селян?!».
Вилкул сказал: «Украина без
людей», так очень точно уже назвали стратегию нынешней коали-

ции и Кабмина. Уехали уже около
8 млн человек. А возле посольств
очереди за рабочими визами не
уменьшаются».
Он отметил: «Сейчас у правительства главная тема – как получить летом очередной кредит от
МВФ в 1,9 млрд долл. При этом
только денежные переводы домой
от тех, кто вынужден горбатиться
в Польше, Чехии, России и других странах, по итогам 2017 года
– около 10 млрд долларов. Это
сопоставимо с объемом налогов
100 крупнейших предприятий
страны!».
Оппозиционер подчеркнул:
«Так посчитайте сколько наши работящие люди могли бы принести
своей стране, если бы работали
здесь! Ведь присланные деньги –
это то, что они заработали, заплатив налоги за границей…»
Завтра Верховная Рада начинает работу после трехнедельного
(!) перерыва.

Для кого не буде
випробування при
прийнятті на роботу?

По словам Александра Вилкула, в повестке – вопросы об авторских правах на песни, изменение
границ населенных пунктов, создание нового состава ЦИК, который будет состоять фактически
из одних представителей власти,
и так далее.

«Мы будем требовать изменения повестки. Потому что иначе
Международный день мигрантов – 18 декабря – может стать
государственным «праздником»
для Украины», – сказал сопредседатель Оппозиционного блока
в парламенте.

Нафта подорожчала
до максимуму з 2014-го року.
Чого чекати в Україні
Ольга Сідлецька

У середу, 9 травня,
ціна нафти марки
Brent піднялася вище
77 дол. за барель
вперше з 2014 року.
Також подорожчала техаська
нафта WTI: її ціна склала $71,11.
Станом на 10 т равн я т рен д
зберігся: вранці нафта Brent
коштувала вже $77,66. Чим подорожчання нафти загрожує
українцям, пояснює директор
Консалтингової групи «А‑95»
Сергій Куюн.
«Зростання цін на нафту відбувається на тлі новин про атаку
американців на базу в Сирії. Це
вплинуло і на Україну, оскільки
ми на 80% залежимо від імпорту
моторних палив. Таким чином,
для нас підвищення світових
цін на нафту буде означати підвищення цін на внутрішньому
ринку», – розповів експерт.
Як зауважив Сергій Куюн,

це підвищення може бути не
особливо швидким, оскільки
ціни мають певну інерцією,
певний запас, який забезпечить
затримку реакції на зростання
вартості нафти.
На думку експерта, потрібно
подивитися – якщо ситуація не
зміниться протягом тижня, тоді
можливий різкий стрибок. Яким
він буде, поки сказати складно.
«В ці лому що стос ується
цін, нам цікавіші ціни на нафтопродукти, ніж на чисту нафту, а у даній ситуації є й сприятливі моменти. Один з таких
моментів – низький курс долара,
адже курс долара для імпортера,
яким ми є, – це головний чинник
ціноутворення.
Наприклад, взимку підвищення цін на нафту співпало
з девальвацією гривні, тому це
було відчутно. Зараз же, незважаючи на те, що ціни на нафту
ростуть, курс залишається стабільним. Будемо сподіватися, що
така ситуація збережеться», – наголосив директор Консалтингової групи «А‑95» Сергій Куюн.
За словами експерта, немає
лиха без добра: досвід останніх

КОЛОНКА

трьох років показує, що високі
ціни на нафту – це не завжди
шкідливо для нашої країни,
а іноді навіть корисно. Україна –
країна, орієнтована на експорт,
і коли тримаються високі ціни
на нафту, стають дорожчими
продукти, які ми експортуємо, –
хімія, метали, агропродукція.
Відповідно при високих цінах
на нафту українські експортери
заробляють більше.

«Звичайно, зростання цін на
нафту вплине на підвищення цін
на паливо для споживачів, але
поки це буде не дуже помітно.
У найближчому майбутньому я не
бачу підвищення серйознішого,
ніж на гривню за літр. Що буде
далі, нам ще належить дізнатися», – підсумував Сергій Куюн.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом«VoxConnector»

Часто роботодавці встановлюють для нових співробітників випробувальний термін, але
існують виключення. Кому не
можна встановити випробування? Детальніше про це, в рамках
проекту «Я маю право!», розповіли фахівці Чуднівського бюро
правової допомоги.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу
для:
– осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
– молодих робітників після
закінчення професійних навчально-виховних закладів;
– молодих спеціалістів після
закінчення вищих навчальних
закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
– людей з інвалідністю, направлених на роботу відповідно
до рекомендації медико-соціальної експертизи;
– осіб, обраних на посаду;
– переможців конкурсного
відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли
стажування при прийнятті на
роботу з відривом від основної
роботи;
– вагітних жінок;
– одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
– осіб, з якими укладається строковий трудовий договір
строком до 12 місяців;
– осіб на тимчасові та сезонні роботи;
– внутрішньо переміщених
осіб.
Крім того, випробування
не встановлюється також при
прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на
роботу на інше підприємство,
в установу, організацію, а також
в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь 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 проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Споживачу

Архітектурні рішення проектування будівель
Гармонійне поєднання
функціонального, конструктивного і естетичного чинників дає в результаті не просто будівлю,
а витвір архітектури, що
відображає особливості
своєї епохи.
З`ясуємо основні ознаки найбільш відомих архітектурних стилів будинків.
Класицизм
Класика вважається універсальним
архітектурним стилем, оскільки її основним принципом є дотримання суворості
у формах і лініях, пропорціональності
і урівноваженості у фасадних композиціях.
Шале
Будинок в альпійському стилі ототожнюється з найкращими традиціями

заміського житла, в якому кожен елемент
архітектури і інтер'єру покликаний служити на благо комфорту своїх господарів.
Хай-тек
Такий архітектурний стиль наслідують прибічники сучасних тенденцій.
Будинок в стилі хай-тек є, як правило,
складною і хитромудрою конструкцією, де акцент ставиться на скло, метал
і функціональну техніку.
Бароко
Архітектура у стилі бароко відрізняється пишнотою і помпезністю. Через
дорожнечу будівництва і обробки такі
будинки зустрічаються досить рідко.
Будинок у стилі бароко нагадує розкішний палац з розфарбованими позолотою
фасадами.
Модерн
В архітектурі стилю модерн представлений плавними, перетікаючими одна
в одну лініями, в яких видимі натуралістичні мотиви.

Роблячи вибір на користь одного із стилів, не варто забувати про функціональність – усі предмети інтер'єру повинні вно-

сити свій внесок у підтримку вибраного тону
і зберігати упродовж довгого часу первинне
враження від архітектурної композиції.
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Битва за 1-й клас:
нові правила зарахування
учнів до школи на першочергове
Хто має право
Аліна Бойко

Конкурси у перший
клас відходять у минуле: дітей, які живуть поруч зі школою,
мають зараховувати
туди у першу чергу.
Саме так має працювати нова система
вступу до школи, яку
підготували у Міносвіти.
Починаючи з 8 травня, перевага буде у тих першокласників, які
закріплені за "своєю" школою за
місцем проживання. Що у зв’язку
з нововведеннями відбуватиметься
у житомирських школах – дізнавалися журналісти «20 хвилин».

Як тепер виглядає
процедура вступу до школи
Доступність, справедливість
і жодної корупції – переконують
у Міністерстві освіти. Ніяких
вступних іспитів і конкурсів.
З першого вересня за парти першочергово братимуть за місцем
реєстрації, а не за конкурсом.
"Конкурс можуть проводити
лише після закінчення початкової школи. Тоді є на основі чого
цей конкурс проводити, оскільки
діти отримали якусь базу знань,
компетентностей, навичок. У дітей
шестирічного віку нічого перевіряти. Це конкурс не дітей. Це конкурс батьків, їхніх гаманців і прав
за дзвінком. Коли перед вступом
у перший клас перевіряють, чи
вміють діти писати і читати, – це
неправильно. Їх не треба вчити цим навичкам у п'ять років.
У цьому віці слід розвивати їхнє
творче мислення, моторику та
інші аспекти множинного інтересу", – каже міністр освіти і науки
Лілія Гриневич.
Головний спеціаліст управління освіти Житомирської міськради Наталія Єрмакова у коментарі
журналістам «20 хвилин» порадила батькам житомирських
першочків вже сьогодні «готувати
всі необхідні документи, зокрема медичні. Оригінали потрібно
буде надати найближчій школі
від будинку, а в інші – можна буде
подавати копії».

Отож, документи, які
пред'являють батьки при
вступі дитини до школи:

1. Паспорт г рома д янина
України (тимчасове посвідчення
громадянина України, посвідка
на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового
захисту, посвідчення особи, якій
надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом
в Україні);
2. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування;
3. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо
реєстрації місця проживання або
перебування;
4. Довідка про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи;
5. Документ, що засвідчує право власності на відповідне житло
(свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, договір
купівлі-продажу тощо);
6. Рішення суду, яке набрало
законної сили, про надання особі
права на вселення до житлового
приміщення, права користування,
права власності, права на реєстрацію місця проживання;
7. Документ, що засвідчує право користування житлом (договір
оренди тощо), що для цілей цього
Порядку підтверджує місце проживання за умови його нотаріального посвідчення або реєстрації
відповідно до статті 158 Житлового кодексу УРСР;
8. Довідка про проходження
служби у військовій частині;
9. Акт обстеження умов проживання;
10. Акт обстеження матеріально-побутових умов.
А з початку літа, якщо залишаються вільні місця, зможуть
бути зараховані й інші бажаючі
вчитись саме в обраній школі,
не за місцем приживання. За
новими правилами прийому
навчальний заклад не має права
відмовити у зарахуванні дітям зі
своєї території обслуговування,
а також братам-сестрам дітей, які
вже навчаються у цьому закладі,
і дітям працівників цього закладу
(тобто дитина, чия мама працює
у школі, наприклад, вчителькою
чи медсестрою, також має право
на першочерговий вступ). Також
школи (в тому числі гімназії та
ліцеї) позбавлені права проводити

будь-які вступні випробування.
Але потрапити в школу не за
місцем реєстрації і без родинних
зв’язків – можливо. Такі заяви будуть розглядатися після 31 травня
(друга хвиля зарахування), якщо
у школі залишаться вільні місця.
Оскільки конкурси заборонені,
зарахування буде здійснюватися
за допомогою жеребкування.
«Під час жеребкування однакові за розміром, кольором і формою жеребки запаковуються, щоб
неможливо було їх переглянути,
і поміщаються у барабан або
ящик з прозорого матеріалу.Після
перемішування жеребів присутні
батьки дітей, які претендують на
вільні місця, або інші їх представники, дістають в алфавітному порядку жереб і оголошують його
всім присутнім. Після закінчення
жеребкування представник конкурсної комісії оголошує результати, які заносяться у протокол,
який є підставою для зарахування
дітей на вільні місця», – розповіла
головний спеціаліст управління
освіти Житомирської міськради
Наталія Єрмакова.

Як дізнатися, за якою школою
закріплено ваш будинок,
і чи є там вільні місця
Інформація про закріплену за
закладом територію обслуговування, його спроможність (тобто
кількість дітей, яку він може навчати), кількість учнів у кожному
класі і наявність вільних місць
у кожному з них обов’язково оприлюднюється в школі та на його
сайті (або сайті управління освіти,
якщо школа не має сайту).
Окрім того, рішення місцевої
влади про закріплення території
обслуговування за школами рекомендовано публікувати не пізніше 6 місяців до початку вступної
кампанії.
Впродовж двох робочих днів
після зарахування дітей, які мають бути зараховані до 1 червня
(тобто не пізніше 3 червня), школа має оприлюднити на своєму
інформаційному стенді і сайті
(у разі відсутності – на сайті
управління освіти):
– список зарахованих учнів із
зазначенням лише їхніх прізвищ;
– оголошення про дату, час,
місце і спосіб проведення жеребкування (у разі його проведення);
– інформацію про кількість
вільних місць і прізвища дітей,
які претендують на вільні місця;
– н а к а з д и р е к т ора п р о

зарахування
до 1 класу

?

Діти, які
проживають на
закріпленій за
цим закладом
території
Діти,
чиї родичі
працюють у
цьому закладі
утворення конкурсної комісії
з трьох осіб для проведення
жеребкування.

Що думають про зміни
житомиряни, батьки
майбутніх першокласників
Житомирянка Ірина – одна
з тих, хто вирішив віддати свою
доньку в школу, яка не закріплена
за її адресою. Говорить, що до вибору школи підійшли ретельно
і врахували всі фактори, а от нововведення можуть змінити всі
плани.
«Ми зупинились на одній
з житомирських шкіл, яка має
гарну репутацію і є сильною за
знаннями. Нам дуже зручне її
місце розташування. Живемо
у приватному секторі, з якого
важко виїхати, тому виникає проблема з добиранням дитини на
гуртки, якщо йти в школу, що за
пропискою. Коли ми записувалися на підготовче відділення, нас
попередили, що ми не закріплені
до цієї школи, але якщо будуть
місця, нас візьмуть. Попередньо
нам повідомили, що якщо ми
потрапляємо на підготовче, то
і в школу нас зараховують. Проте на останньому занятті нас попередили, що дітей братимуть
лише за пропискою. На решту

Діти, чиї рідні
брати\сестри
навчаються у
цьому закладі
місць братимуть тих, в кого брати чи сестрі вчаться у цій школі,
дітей вчителів, а також перевагу
надаватимуть старшим за віком
дітям. Тобто якщо вибір буде між
дитиною 6 і 5 років, до школи зарахують старшу. Мені трохи незрозуміла ця вся система», – нарікає житомирянка Ірина.
Іншої точки зору містянка Катерина. Вона віддає шестирічного
сина в школу, яка розміщена через
дорогу від її будинку. Говорить,
що немає різниці, де навчатися
в початкових класах.
«Не розумію, чому батьки
починають панікувати та вигадувати способи, аби віддавати
дітей до школи, яка далеко від
домівки. Треба розуміти, що рано
чи пізно дитині доведеться самій добиратися зі школи додому.
Якщо навчальний заклад далеко,
то треба зважувати і на додаткову
небезпеку: перехід дороги, транспорт та інше. Крім того, ходити
до школи, яка далеко, – це зайві
витрати часу. Для моєї дитини
це було все надто складно», – говорить Катерина Башинська.
А поки освітня реформа спробує подолати корупцію, між цим
народжується інша гілка бізнесу –
в мережі вже пропонують купити
або продати прописку для зарахування до потрібної вам школи.
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Євроінтеграція

Якісний перехід від
ГОСТів до євростандартів
Підписуючи Угоду про асоціацію,
Україна зобов’язалася
гармонізувати у 27
секторах промисловості технічні регламенти, що відповідатимуть вимогам ЄС.
Саме ці сектори є
перспективними для
експорту.
Європейські вимоги щодо
якості продукції відчутно відрізняються від наших. Засилля
фальсифікованої продукції наражає на небезпеку придбати абсолютно неякісну продукцію з потенційним ризиком для здоров’я
людини. Подібне виробництво
продукції в країнах Євросоюзу
виключене, а для підприємства
найменше відхилення в технології означає штрафні санкції чи
навіть втрату ринку збуту з неминучим банкрутством.
Натомість в Україні розмір
штрафу настільки мізерний, що
телефон середнього класу коштуватиме дорожче. Та й саму
продукцію важко перевірити на
наявність небезпечних компонентів, оскільки це дороговартісне
задоволення. Проконтролювати продукцію, яка вироблена
за європейськими нормами на
відповідність до цих норм, дуже
складно. Саме через добровільне дотримання стандартів на
нашому ринку більша половина
продукції фальсифікована. Наприклад, у Житомирі є підприємство, яке виробляє молочну
продукцію і має своє місце на
міжнародному ринку. Це підприємство працює за всіма європейськими та міжнародними
стандартами. І, здавалося б, така
продукція має бути не просто
безпечною, а й якісною. Проблема в тому, що не потрібно робити лабораторні перевірки, варто
спробувати, щоб сказати, що ця
продукція – фальсифікована. Судячи з цього прикладу, можна
говорити про те, що дуже важко
контролювати дотримання європейських стандартів на практиці
саме для України.
Продукція, яка експортується за кордон, має не просто
бути якісною, а й відповідати
всім міжнародним стандартам.
Зрозуміло, що виробник, який
постачає в Україну фальсифікований товар, за кордон такого не

робить. На міжнародному ринку
важко втриматись навіть якщо
якісна продукція, не кажучи про
ту, яка не відповідає зазначеним
регламентам. Законодавство Європейського Союзу зазначає такі
вимоги: технічні, екологічні, вимоги у сфері санітарних заходів.
Всі прекрасно розуміють, що
українські виробники не завжди
дотримуються всіх регламентів
якості та безпеки.
Для дотримання всіх вимог
Україна має повноцінно працювати за всіма новими стандартами.
Для приближення до такої цілі
науково-технічна рада при Міністерстві економічного розвитку рекомендувала Українському агентству зі стандартизації прийняти
до 2021 року не менше 1,5 тисячі
нових міжнародних та європейських стандартів. Залишається
лише слідкувати за ефективним
виконанням таких рекомендацій та реальною спроможністю
впровадити такі стандарти. Як
кажуть фахівці, врегулювати ринок можна за короткий час, але
без зацікавленості самої держави
це неможливо.

затверджується відповідним
органом. ДСТУ можуть бути
гармонізовані з міжнародними
та європейськими стандартами.
До такого нормативного документу додається ISO (міжнародної форми) та EN (європейської
норми). Тобто такий документ є
ідентичним за всіма показниками до таких норм. Це і є одним
із зобов’язань України в рамках
Угоди про асоціацію, що забезпечить якісну продукцію, яка буде
сертифікована за відповідністю до
європейських норм. Впровадженням таких стандартів займаються галузеві технічні комітети, до
складу яких входять підприємці,
представники центральних і місцевих органів влади, науковці та
представники громадських і професійних об’єднань. Та чи можливе повноцінне впровадження
нових стандартів та наближення до Європи – залишається загадкою. Зважаючи на ситуацію
з переходом на нові стандарти,
це малоймовірно.

Від радянських
ГОСТів до ДСТУ

Звісно, Угода про асоціацію
зобов’язала Україну впровадити
певні регламенти як у соціальному житті, так і у внутрішній
економіці країни. Перехід від
міждержавних ГОСТів до так званих стандартів міжнародного та
європейського зразків мав багато
труднощів та особливостей. Чому
це необхідно?
Для того, щоб Україна міцно
стояла на міжнародному ринку,
її продукція має відповідати всім
європейським і міжнародним
стандартам безпечності та якості.
Для цього ми маємо працювати
за всіма стандартами, щоб продукція була конкурентоспроможною на ринку. Виникла складність
в оперативному переході від ГОСТів до нових стандартів.
Станом на грудень 2015 року
12 776 ГОСТів було скасовано, але
притому частково відтерміновано
на період до 2018 року. За ці два
роки Україна мала оперативно
перейти на стандарти європейської норми. Як показала практика, термін дії деяких ГОСТів
продовжили аж до 2019 року.
У зв’язку з тим, що держава не
надала повноцінної заміни на
скасовані ГОСТи, прогнозуючий
термін відтягування повноцінного
скасування невідомий.
Якщо виробник користується
інструкціями, що передбачені
в скасованому ГОСТі, то він не
може посилатися, що працює

Скасування державних ГОСТів разом з планами щодо повноцінного переходу на нові стандарти викликало низку питань
та дискусій. Варто структуровано
розібратися зі значенням самих
ГОСТів у минулому, оскільки таке
скасування відіб’ється на економіці нашої держави.
Що ж, так звані ГОСТи – це
державні стандарти, які функціонували ще з Радянського Союзу. Ці нормативні документи
детально описували технологію
та процес виробництва. Саме
в радянські часи обов’язковим
застосування ГОСТів було для
областей, які були передовими.
Саме в ГОСТах все було чітко розписано для виробника. Великою
допомогою виробникам були ті
ГОСТи, в яких розписувалося,
як проводити лабораторні дослідження тієї чи іншої продукції та
за якими методами. Недотримання вимог таких документів мало
жорсткі каральні санкції у формі
великих штрафів. Така система
контролю врегульовувала безпеку
та якість продукції.
Державні стандарти України
існують з 1993 року. Ці стандарти
розроблені відповідно до чинного
законодавства України.
Державні стандарти розроблені на основі консенсусу, що

Уповільнений перехід
на євростандарти

саме за цим стандартом. Цей
ГОСТ використовується лише
як додаткова інструкція.
Запровадження нових національних стандартів, які ідентичні
європейським, ускладнюється
тим, що це потребує великих коштів. Наприклад, якщо європейський стандарт не запроваджений
як національний, то виробник
має сам його купувати та робити
переклад. Хоча є стандарти, які
попри впровадження в ДСТУ не
мають також перекладу, окрім назви. Для того, щоб підприємства
могли структуровано працювати,
має бути узгоджений один текст
стандарту для всіх підприємств.
Виробники мають ускладнення
і в пошуку потрібних європейських стандартів, оскільки немає
каталогів переліку за структурою.
Окрім цього, нові стандарти, які
стосуються саме методик дослідження лабораторії, регламентують встановлення сучасного
дороговартісного технічного обладнання. Зрозуміло, що за два
роки повноцінно перейти на нові
стандарти важко через такі впливові чинники.

Добровільна
стандартизація
«Для виробника нічого доброго немає від одномоментного скасування нормативних документів
колишнього Союзу – ГОСТів. До
певної міри це політичне рішення. Адже чим більше стандартів,
тим легше виробнику працювати. Коли є чітко встановлені
вимоги до будь-якої продукції
або послуги, тоді це полегшує
всю роботу. Та й держава у стислі терміни не може повноцінно
дати заміну на всі скасовані
ГОСТи. Потрібні великі кошти
для впровадження відповідних
європейських (EN) чи світових
(ISO) нормативних документів.
Це по-перше. А потім виробник
ще мусить адаптувати своє виробництво до вимог міжнародних стандартів. Особливо це
стосується випробувальної бази.
Наше пі дприємс тво –
ДП «Житомирстандартметрологія» – на сьогодні має найбільший
в області актуалізований фонд
нормативних документів, а також
займається перевіркою та внесенням технічних умов в єдину
базу даних», – зазначив Григорій
Миколайович Цимбалюк.
Взагалі ДП «Житомирстандартметрологія» допомагає виробникам та споживачам у донесенні інформації як про чинні,
так і нові стандарти, а також про

прийняті зміни і поправки до
нормативних документів.
На сьогодні застосування
стандартів є добровільним. Звісно, якщо виробник посилається на ці стандарти, то вони для
нього стають обов’язковими вимогами. Тільки 9 типів продукції
мають виконувати всі прописані
пункти. До них входять виробники наступної продукції: нафтопродукти, вогнепальна зброя,
охоронні системи, вогнепальна
зброя, засоби самозахисту, будівельні вироби, радіаційна
техніка, тютюнові вироби, електричний транспорт і продукція
протипожежного захисту.
На сьогодні в Житомирі жодне підприємство не може на 100%
працювати за європейськими
нормами. Якщо ж підприємство має вузьке направлення, то
воно повноцінно перейшло на
нові стандарти, що відповідають
європейським нормам.
У нас є потужні підприємства,
які намагаються адаптуватися до
нових стандартів. Та, звісно, є ті,
які не знають, що їм робити, коли
ГОСТ, за яким вони працювали,
скасований і його дія не продовжена. В такому разі виходом
може бути створення своїх технічних умов. Це такі нормативні
документи, які розробляються
за рішенням виробника до вимог
самих споживачів. Та створення
своїх технічних умов передбачає
великі затрати.
В Україні станом на січень 2018
року діяло 23 677 національних
стандартів. 13 211 з них ідентичні
міжнародним та європейським
нормам. Працівники ДП «Житмирстандартметрологія» не
роблять точних висновків щодо
подальшої ситуації зі скасованими ГОСТами та впровадженими
новими. Надія на врегулювання
цієї ситуації та мінімальний
вплив на роботу підприємств
не залишає як працівників, так
і самих підприємців. Поки не визначена ситуація зі скасуванням
та продовженням ГОСТів, підприємства мусять самі думати
про подальшу долю та шукають
вихід з такої ситуації. В цей час
Європа продовжує чекати від нас
повноцінного виконання всіх взятих Україною зобов’язань.
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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Як молодь відзначить День
Європи-2018. План заходів
Одна з головних частин фестивалю – шоу
вуличного стилю та шоу змішаних стилів, де
будуть представлені нові композиції у певних
стилях молодіжних субкультур.
А з 18.00 розпочнеться великий заключний гала-концерт фестивалю "STREET ART
FEST – 2018", у якому візьмуть участь переможці фестивалю, а також численні гості нашого міста, звучатимуть улюблені українські
пісні та нові європейські хіти, танцювальні
команди представлять безліч нових композицій у різних напрямках.
Генеральний медіа-партнер фестивалю –
телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM",
"Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна", "Радіо
НВ". Ексклюзивний медіа-партнер – газета

Найдовшим у Житомирі фестивалем відзначить
творча молодь День Європи
20 травня у найбільшій концертній залі міста – літньому
театрі "Ракушка" та прилеглій
до нього території міського
парку культури.
Там вдруге проходитиме вже традиційний
Український молодіжний фестиваль сучасних субкультур "STREET ART FEST – 2018",
організований управлінням сім'ї, молоді та
спорту Житомирської облдержадміністрації, за сприяння Житомирської міської ради,
громадських організацій та активістів. Житомир зустрічатиме багато гостей, столичних
професійних членів журі, лунатиме сучасна
європейська та українська музика.
День Європи. План заходів
на 20 травня 2018 р.
Парк культури м. Житомира.
Літній театр "Ракушка".
11.00 – Урочисте відкриття ІІ Українського
фестивалю молодіжних субкультур "STREET
ART FEST – 2018".
11.00 – Одиночні змагання з сучасних тан-

цювальних напрямків.
– Пізнавальні акції, патріотичний флешмоб, молодіжний дискусійний клуб.
13.30 – Конкурс сучасного сольного номеру.
15.30 – Конкурс тематичних молодіжних
композицій.
– Майстер-класи від столичних суддів,
інтерактивні ігри та руханки.
16.30 – Шоу вуличного стилю.
– Шоу змішаних стилів.
– Арт-майданчик "Європейські відеопривітання".
18.00 – Заключний гала-концерт переможців та гостей ІІ Українського фестивалю молодіжних субкультур "STREET ART FEST – 2018".
21.00 – Урочисте закриття фестивалю.
Починаючи з 11-ї ранку і до пізнього
вечора комфортабельну концертну залу
літнього театру "Ракушка" заповнить енергетика сучасного мистецтва. Перша частина
заходу буде присвячена одиночним змаганням з найрізноманітніших танцювальних
напрямків. Потім відбудеться конкурс сучасного сольного номеру.
По обіді глядачів чекає один з найцікавіших розділів фестивалю "STREET ART
FEST – 2018" – проведення конкурсу тематичних молодіжних композицій, які порушують
певні проблеми молодіжного середовища та
пропонують шлях їх вирішення.

"20 хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер –
"Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info,
Рупор Житомира, 0412.ua, Афіша Житомира,
Moemisto.ua, Zamkova.info, Житомир Експрес, dks.com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир Life,
Житомир OnLine, Житомир Today, газети
"Авізо", "Імперія-TV", "Пульс", "Житомирщина".
Отож, запрошуємо юнаків та дівчат,
їх друзів і батьків, а також усіх, хто почуває себе молодим душею, 20 травня
з 11 до 21 години у концертну залу літнього театру "Ракушка" міського парку
культури, щоб разом відзначити надзвичайно важливу для кожного з нас
подію – День Європи!
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Україна високотехнологічна.
Як розвивається
вітчизняна ІТ-індустрія

У 2018 році одразу 18
українських компаній
потрапили до рейтингу 100 найкращих
аутсорсингових компаній світу.

Більше того, британська асоціація Global Sourcing Association
визнала Україну найкращою
у наданні послуг з аутсорсингу
у 2017 році. Як українцям вдається конкурувати із закордонними
розробниками і які перспективи
української ІТ-галузі, з’ясовували
експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.

Хто і де «кує»
український код?
За даними Мін’юсту, в Україні
зареєстровано 125 тисяч ФОПів,
які надають послуги з інформаційних технологій (ІТ). Найбільш чисельними є категорії –
«Комп’ютерне програмування»
(82 тисячі осіб), «Консультування
з питань інформатизації» (21 тисяча) та «Оброблення даних» (15 тисяч). Найбільшими ІТ-центрами є
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса,
Вінниця та Запоріжжя. Водночас,
за підрахунками інтернет-спільноти програмістів DOU, за останній

рік галузь ІТ зросла на 27% і тепер
об’єднує майже 129 тисяч спеціалістів. За прогнозами експертів,
до 2025 року кількість українських
«айтішників» може зрости до понад 240 тисяч.
При цьому галузь активно
розширюється як у столиці,
так і в регіонах. Для прикладу,
у Львові у 2015 році налічувалося
близько 15 тисяч програмістів,
а у 2017-му – вже 20 тисяч. Крім
того, ІТ створює додаткові робочі
місця у суміжних галузях.
«Кожен ІТ-спеціаліст, мешкаючи у Львові, створює ще 3,37
робочих місця. Отож, ми забезпечуємо працею понад 50 тисяч
львів’ян», – коментує голова Наглядової Ради Львівського ІТ Кластеру
Андрій Павлів.
Як свідчить опитування DOU,
більшість українських «айтішників» – чоловіки, однак за останні
5 років частка жінок в ІТ помітно зросла: з 7% у 2012-му – до
20% у 2017 році. Жінки однаково
працюють як у сфері розробки
і тестування, так і в нетехнічних
напрямках (маркетинг, HR чи PR).
Найбільшими роботодавцями в Україні є компанії EPAM,
Luxsoft, Globallogic, Ciklum,
SoftServe та інші. За даними Європейської бізнес асоціації (ЄБА),
у 2017 році держава отримала від
ІТ-сектору 7,8 млрд грн податків,
що на 38% більше, ніж 2016 року.

А загалом внесок ринку IT в економіку країни склав близько 4% ВВП.

Програми на експорт

Експерти виділяють в українському ІТ-секторі чотири основні
сегменти: розробка апаратного
забезпечення, ІТ-продуктів, ІТсервісів, а також аутсорсинг бізнес-процесів. Сервісна частина ІТсектору займає найбільшу частку,
і майже 80% послуг ІТ компанії
експортують. За різними оцінками, в Україні працює близько
500 аутсорсингових компаній,
клієнтами яких є Citi, L’Oreal,
Versace, Mastercard, Viaplay, SAS,
TUI Group, Sephora, Pony Express,
Lacoste та багато інших всесвітньо
відомих брендів та компаній.
Експорт ІТ-послуг є третім
за обсягом після АПК та металургії. Минулого року він сягнув
3,6 млрд дол., підрахували фахівці
ЄБА. З одного боку, це наслідок
збільшення кількості фахівців
у країні, а з іншого – зростання
обсягу замовлень з-за кордону
(переважно з ЄС та США). Репутація українських компаній на глобальному ринку ІТ зростає, і все
частіше українські розробники
потрапляють до авторитетних
міжнародних рейтингів. Один
із останніх прикладів – рейтинг
100 найкращих аутсорсингових
компаній світу від Міжнародної
асоціації фахівців з аутсорсингу
(IAOP), куди потрапили 18 представників з України. На п’ять більше, ніж у 2016 році.
«Цьогорічні результати The
Global Outsourcing 100 доводять,

що ми навчилися не тільки створювати високотехнологічні рішення для наших клієнтів, а й якісно
вести бізнес за найкращими світовими стандартами», – переконаний
Олександр Кубраков, виконавчий
директор Асоціації «ІТ України».
Сприяє розвитку ІТ-бізнесу
в Україні, на думку експертів, також податковий клімат, оскільки
більшість українських «айтішників» оформлені як приватні підприємці і сплачують податки за
спрощеною системою. А крім того,
галузь має підтримку глави держави. Восени у посланні до Верховної
Ради Президент Петро Порошенко
назвав ІТ пріоритетною галуззю
для розвитку експортного потенціалу та економіки.
«ІТ-сфера – одна з ключових
для економіки України… З нами
готові активно співпрацювати
ключові світові виробники, великі
венчурні фонди тому, що наша
держава – це місце, де народжуються нові ідеї», – наголосив глава
держави.

Нація стартапів

Україна очолює рейтинг The
Good Country Index у галузі науки
і технологій. Три українські стартапи – Setapp, PatentBot, Petcube
Bites – отримали престижну
премію Golden Kitty Awards як
найкращі винаходи і проекти за
підсумками минулого року. Україна є пілотним майданчиком для
багатьох інвестиційних проектів.
Дослідження венчурного фонду AVentures Capital свідчать, що
інвестиції в українські IT-компанії

склали 265 млн доларів у 2017 році,
що на 231% більше, ніж у 2016-му.
Лише один стартап Grammarly
залучив 110 млн доларів. Також
мільйонні інвестиції отримали
такі компанії, як BitFurry (30 млн
дол.), Petcube (10 млн дол.) і People.
ai (7 млн дол.).
При цьому 96% інвестицій
склав іноземний капітал за участю
українських інвесторів. Провідними вкладниками були іноземні інвестиційні фонди – General
Catalyst, IVP, Spark і Almaz Capital.
Частину коштів (3%) стартапи
отримали на світових краудфандингових платформах. Середня
сума інвестицій зросла до 500 тис.
дол. на етапі розробки продукту
і до 4,8 млн дол. на стадії виходу
на масовий ринок.
«Загальний обсяг інвестицій
в українські ІТ-компанії за останні
5 років становив 630 млн доларів,
в тому числі за участю провідних
світових інвесторів, що свідчить
про розвиток і стійкість галузі
в умовах економічних і політичних
проблем країни», – розповів керівний партнер AVentures Capital
Євген Сисоєв.
Попередні роки участь вітчизняного та іноземного капіталів була рівномірною, однак зі
зростанням інвестиційних сум
українські донори вже не можуть
конкурувати із закордонними інвесторами. На думку аналітиків,
це виклик, який українській економіці ще потрібно подолати.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

- 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

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Будинок 61 м2 (квартира дуплекс) на Богунії. Терміново. Євроремонт, поруч зупинка,
ринок, школа, дит. сад. У дворі 2 сараї, альтанка, гараж. Ціна 1 048 000 грн. (за ціною
домовимося). 0959498831,0978822115

• В БУТІК ОДЯГУ (ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ") ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК
РОБОТИ З 9.00 ДО 20.00. ПОЗМІННО 2/2.
З/П 18 ГРН./ГОД. ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА НОМЕРОМ 0985180106
• Вальники,бензоп-ки,пилорамники,тракто
ристи,звар.,механіз.на заготівлю і переробку лісу. Житом.обл.,з/п висока. 0968919614.
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п 9000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м.
КИЇВ! 0674969050

ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ВІД 9000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: РЕМОНТ, СОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ, ЗАГРУЗКА-ВИГРУЗКА
МАШИН ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ. 0667583958,
0689468981,0930351703

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ
ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ,
КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHAT
SAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

• ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ ПО УКРАЇНІ
(050)3770066,(050)4375912
• Водії. Довготривалі відрядження в
Європу. Заробітна плата 60.000 грн.
0990298473,0985820766

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД
11000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ РОБОТИ, БЕЗКОШТОВНИЙ ПІДВІЗ. 0667583958,
0689468981,0930351703
• Д/роботи в Київ: монтажники, монолітники,
арматурники, різнороби, водії самосвалу,
кранівник, екскаваторник. Житло. 0973297339
• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока
заробітна плата. Надаємо житло. 0673417292
• Кухарі, офіціанти, охоронці, працівники на
пляж, працівники для миття і прибирання, різноробочі в ресторан Дніпровська Рів`єра. Робота в
м. Київ. Іногороднім надаємо житло. 0635381777

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
• ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ.ОФОРМЛЕННЯ, ГУРТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608
• Мед. працівник (ця) по догляду за хворими
та людьми похилого віку на дому і в лікарні.
Проживання та харчування за рахунок роботодавця. 0668464953
• Медсестра потрібна в Київ(Позняки). З/п
від 7000грн, г/р-15 робочих змін, 3 8:00 до
21:00. Вахтовий метод роботи з проживанням.
0678841771
• Мийники потрібні на автомийку в м.Київ.
Можливо без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна плата від 8000-30000грн(до
30% від виробітку). 0981080000,0951640404
,0638954850
• Мясопереробне підприємство запрошує
сортувальників, пакувальників, вантажників, обвалювальників мяса. Забезпечуємо
житлом. Офіційне працевлаштування. З/П
від 8000 грн. Звертатись за телефоном.
0678690564,(044)5660057

НА РОБОТУ ПОТРІБНИЙ СЛЮСАР ТА АВТОКРАНІВНИК 0977912897 ЛЕОНІД
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 ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ,
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
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• Охоронники, оператори відеонагляду. Чоловіки та жінки. Робота в м.Київ. З/п від 8200
грн. Без д/р. та мат. відповідальності. Вахта!
Денні, добові зміни. Житло і форму надаємо.
0975888794,0991535053

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

Бізнес
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ПОВАР НА ВИРОБНИЦТВО З ДОСВІДОМ
РОБОТИ. ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ. ГІДНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР.
0675936346
ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ.
РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ. ДОХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ.
0988219246;0631326288
• Покоївки (працівники для прибирання) в
м. Київ. Терміново! Стабільний г/р. Надаємо
житло в хостелі . Харчування та форму на-

• Пісок, відсів, щебінь, бут, камінь, земля, і

даємо безкоштовно. З/п від 10000 грн/мес.

ін. Послуги автомобілем КАМАЗ. 0977801302

0674342235

ПОМІЧНИК ПОВАРА В РЕСТОРАН. ХОРОШІ
УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА.
ДЕТАЛІ ЗА 0974823119ЛАРИСА
ПОСУДОМОЙЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В
РЕСТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ,
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0974823119
• Пральному комплексу: різнороби, водії,
менеджери, механіки, бригадири. Б/к житло, проїзд, харчі. Київська обл,с.Щасливе.
0978032475
• Працівник запрошується на господарські
роботи (догляд за клумбами, басейном та
ін.) на літній період у пансіонат, смт. Залізний
Порт. Безкоштовний проїзд, проживання,
харчування. 0677501520

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ЦЕХ
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 13000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ
НАДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ
КИЄВА. 0678550161,0956789109
ПРИБИРАЛЬНИЦІ(-К) В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 0974823119
• Пропоную роботу, підробіток. Гнучкий графік роботи. 0976897544
• 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
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• Регіон. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum за укр.цінами. Високий заробіток, вільний графік, колекція з 75 видів ж/ч запахів.
Повна/часткова зайнятість для професіоналів.
0990140026;0989489508

РОБІТНИКИ В ЯГІДНИЙ РОЗСАДНИК
(КИЇВСЬКА ОБЛ, МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С.
РОЖІВ). ЧОЛ/ЖІН. ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО. ПОСАДКА, ОБРІЗКА, САПАННЯ, МОТОКОСА, МОТОБЛОК,
ОПРИСКУВАЧІ. З/П 300-500 ГРН/ДЕНЬ
(ВІД ВИРОБІТКУ). 0509210453,0967500769
• Робота в Києві без посередників. Потрібен персонал для прибирання торгово-розважальних центрів. Допомога з житлом.
Компенсація проїзду. З/П 5500 - 8000 грн.
0981549942,0501403176.
• Робота в Німеччині для водіїв кат. "B",
по догляду за перестарілими, будівельникам-спеціалістам. Робота в Естонії, Швеції
для будівельників-спеціалістів. Л.МТСПУАВ547294-10.09.10. 0674550664(vib
er),0996348031,0632154039
• Робота. Польща. Ч/Ж/пари (зварювальн.,
електрики, будівельники, швачки, покоївки). ЗП від 12000грн. rabota-europa.com.ua,
0968475954

Середа, 16 травня 2018

• Робочі на збір склопакетів. Можливо без
досвіду роботи (навчаємо). З/п 10000 грн.
Офіційне працевлаштування. Надаємо житло.
РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

СЛЮСАР НА ПІДПРИЄМСТВО З РЕМОНТУ
КОМПРЕСОРІВ. З/П ВІД ВИРОБІТКУ (ВІД
10000 ГРН). Г/Р З 8-00 ДО 17-00. РОБОТА
В М. ЖИТОМИР. 0981501011
• Столяр-станочник. З/п 28800 (від вироблення).Довготривалі відрядження в Литву.
Все оплачує роботодавець (віза, проживання,
проїзд в Литву). Безкош. послуги стоматолога
для працівників. Г/р- 4/4 по 12 годин. 099725
2747,0679402289,0635307471

• 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 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 6300-10500 ГРН./МІС. 0730307424

Бізнес
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Бізнес

Середа, 16 травня 2018

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

• ТЕРМІНОВО! В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.
ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. Г/Р З
7.00 ДО 19.00 І З 8.00 ДО 20.00. ПОЗМІННО
2/2. З/П ДОГОВІРНА ВІД 3000 ГРН. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НОМЕРОМ 0985180106

• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 6/13 ЭТАЖЕЙ,
91,36М/52М/13,5М, ВИННИЦКАЯ ОБЛ.,
СЛАВЯНКА, УЛ.ПИРОГОВА. ЦЕНА 372 000
ГРН. 0674305964

• Терміново! Продається будинок селі Новобогданівка. Газ, вода, телефон, інтернет, госп.
споруди. Ділянка 12 соток. Поруч з центром.
0963536622

2.7. Продам Будинки в місті

• ТОВ БАЯРД ГРУП ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, ОХОРОНА ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛ. ВАХТА 30Х10; 40Х10;50Х10;
60Х10. ПРОЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ.
З/П 7100-14500ГРН БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! +
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРЕМИИ. ДОРОГА ОПЛАЧИВАЕТСЯ! 0674437377,0674098621,АНДРЕЙ
УКОМПЛЕКТОВАНА БРИГАДА ВЕРСТАТНИКІВ (ПИЛОРАМЩИКИ, ТОРЦЮВАЛЬНИКИ, ПОМІЧНИКИ) РОБОТА ВАХТОВИМ
МЕТОДОМ М. ЧЕРНІГІВ.(ПИЛОРАМА).
ЖИТЛО- НАДАЄМО. УМОВИ РОБОТИ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. :0939434686.
• Фасадники у велику будівельну фірму м.
Київ. Влаштування мокрих фасадів. Офіційне
працевлаштування. Оплата висока. Робота
з люльок і лісів. Приймемо окремих фахівців
і бригади. 0671621302

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
2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 1/5 ЭТАЖЕЙ,
41М/0М/12,6М, КИЕВСКАЯ ОБЛ.,
Г.ИРПЕНЬ, УЛ.ЕСЕНИНА. ЦЕНА 559 211 ГРН.
0937729997
• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 2/5 ЭТАЖЕЙ,
45М/30М/5М, Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР, ХЛЕБНАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 789 474 ГРН. 0679067766

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 4/4 ЭТАЖЕЙ,
68М/60М/10М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
Г.ЧЕРНЯХОВ. ЦЕНА 671 053 ГРН.
0976302308

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ,
ЛЕВЧЕНКО. ЦЕНА 1 171 053 ГРН.
0636399111
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.ОЛЕВСК, УЛ.САДОВАЯ.
ЦЕНА 973 684 ГРН. 0662001770
• П Р О Д А М 2 - Х Э ТА Ж Н Ы Й Д О М ,
Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР, ПЕР. ПОПОВА. ЦЕНА
2 894 737 ГРН. 0674106270
• ПРОДАМ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., Г.МАЛИН. ЦЕНА 656 168
ГРН. 0631062413

2.11. Продам Ділянки в місті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, Г.ЖИТОМИР, БОГУНСКИЙ Р-Н,
ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 263 158 ГРН.
0679067766

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., С.ДОВЖИК,
СОСНОВАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 223 684 ГРН.
0504414142
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ
ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
С.ИВАНОВКА. ЦЕНА 23 684 ГРН. 0960591858
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, КИЕВСКАЯ ОБЛ., ВАСИЛЬКОВСКИЙ Р-Н, С.МАЛАЯ СОЛТАНОВКА,
УЛ.КОМИНТЕРНА. ЦЕНА 342 079 ГРН.
0957392167
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, КИЕВСКАЯ ОБЛ., ДНЕПРОРУДНЫЙ
Р-Н, С.СТОЯНКА, УЛ. ГАРМАТНАЯ. ЦЕНА 4
396 326 ГРН. 0635999909

1. Земел. діл. К/№ 1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3 б. Дата торгів: 07.06.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №277450;
2. Земел. діл. К/№ 1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га за адресою: Житомирська
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 07.06.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №256832;
3. Житл. буд. заг.пл. 137,7 кв.м., житл. пл. 55,6 кв.м., та земел. діл. пл. 0,022
га, К/№ 18101363:00:07:022:0018 за адресою: м. Житомир, вул. Новопівнічна, 26 А.
Дата торгів: 07.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278771
(уцінено лот № 271594);
4. Нежиле прим. заг.пл. 2118.20 кв.м., та земел. діл. пл. 0.4223 га, К/№
1821155400:01:002:0035, за адресою: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Іршанськ, вул. Гулія, 3. Дата торгів: 07.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.
ua. Лот №278767 (уцінено лот № 271716);
5. Земел. діл. К/№ 1822083200:06:001:0245, пл. 0.11 га, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Відродження, діл. №17. Дата торгів: 07.06.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278764 (уцінено лот № 271643);
6. Будинок заг.пл. 61.2 кв.м. та земел. діл. К/№ 1822087600:02:002:0060, пл. 0.18
га, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Троянів, вул. Войтицького,
39. Дата торгів: 07.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №278758
(уцінено лот № 271656).

2.13. Продам гаражi
• ПРОДАМ МЕСТО В ГАРАЖНОМ КООПЕРАТИВЕ, 24М/0М/0М, Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА
26 316 ГРН. 0671361443

2.14. Продам Комерційна
• ПРОДАМ ЗЕМЛЮ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Г.ЖИТОМИР, Р-Н КРОШНЯ. ЦЕНА
262 467 ГРН. 0961536518
• ПРОДАМ ЗЕМЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЧЕРНИГОВСКАЯ
ОБЛ., ВАРВИНСКИЙ Р-Н, С.ЖУРАВКА,
УЛ.НЕЗАВИСИМОСТИ. ЦЕНА 2 236 842 ГРН.
0631466686

2.16. Здам в оренду
• ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 3/4 ЭТАЖЕЙ,
1450М/0М/0М, Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР,
УЛ.ЧЕХОВА. 0965853241
• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ,
Є В Р О Р Е М О Н Т , В Ц Е Н Т Р І М І С ТА ,
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822

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

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

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

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП,
НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО.
0976484669,0635852350
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
• Запчастини МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ,
Газель. Порш.група Кострома, гільза Конотоп, поршень, кільця, пальці, комплекти прокладок двигунів, КПП, мостів, вкладиши Димитровград, Тамбов, фільтра.
0675702202,0507190074

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА",
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272.
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2.
www.frezer.com.ua, 0961059178,0473631062
• Куплю напівпричіп-рефрижиратор: ALKA-13,
ОДАЗ, Тіраспольку, термичку, ізотермічний
фургон, вагончик, побутівку, контейнер, фургон (будка КАМАЗ/МАЗ). 0674201570

• 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
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Проектом передбачається будівництво котельні на базі твердопаливного котла
з автоматичною системою подачі палива на території регіонального складу СП
«Оптіма-Фарм, ЛТД» по вул. Садова, 4 в с. Оліївка Житомирського району Житомирської області. До складу будівлі входить теплогенераторна з твердопаливним
котлом TRIO Pellet (KT-3ESH) марки Altep на деревних пелетах. Робота котельні
передбачається в опалювальний сезон.
Джерела впливу на навколишнє середовище:
вплив на атмосферне повітря:
•незначне рівень шуму під час роботи вентиляційної системи та від теплогенераторної. Проведений розрахунок рівня шумового навантаження при роботі
об’єкту не виявив перевищень відносно нормативних на межі СЗЗ;
•викиди в атмосферу шкідливих речовин відбуваються при роботі котла, що
працює на деревних пелетах.
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне
повітря, т/рік: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок - 0,586, оксиди
азоту – 0,408, сірки діоксид – 0,117, оксид вуглецю - 0,001, вуглецю діоксид – 136,9.
Проведений розрахунок забруднення атмосферного повітря показав, що вплив
на межі СЗЗ, а також на найближчій житловій забудові, нижче рівня ГДК (ОБРВ)
атмосферного повітря населених місць по всіх забруднюючих речовинах, на всіх
розрахункових точках з урахуванням фонових концентрацій, що встановлені у
відповідності до законодавства України.
управління відходами:
Згідно технологічних рішень в проекті в процесі експлуатації утворюються
технологічні відходи, які повинні зберігатися на майданчику з твердим покриттям
в спеціальних контейнерах: зола –2,63 т; побутові відходи – 1,40 т.
Ступінь екологічного ризику планової діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальне при умові
виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням,
виконання робіт та експлуатації реконструйованої будівлі.
Вплив проектованої діяльності не приведе до екологічного ризику в
районі будівництва котельні.
Вжиті заходи інформування громадськості про плановану діяльність, мету і
шляхи її здійснення. Заходом інформування громадськості є оприлюднення «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки» в ЗМІ.
• Причепи тракторні (самоскидні), на кругу 2ПТС-4, 2ПТС-5, 3ПТС-12, нові металеві
борти і шини зняті з обліку. (050)6146423.
(093)0458242
• Продам. Комбайн "Джон-Дір-1032" жатка
2,8м, трактор "Джон-Дір-7710", 108к.с, 1999р.,
плуги оборотні 3-,4-,5-корпусні, преси "Валгер", картоплесаджалки 4-рядні, оприскувач
причіпний, навісний, жатка кукурудзи 8-рядна.
0973850784,0975847243
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8). Культиватор
КРН-5,6. Діскова борона АГ-2,1-3,1. Сівалка
СЗ-3,6(5,4), Тодак-8. (067)7801439

3.8. Автозапчастини. Куплю
• АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНАМИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ
ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, КОРЕЙСЬКОГО,
КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 095638696
9,0966386969,0736386969

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
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• 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,ENGROU
PCONSULT.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 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

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
ТОВ «Будмонтаж «Колос» (м.Житомир, вул. Чехова,1) має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:
котельнями, токарним цехом, заточним відділенням та цехом збирання обладнання.
Основна виробнича діяльність – виробництво зерноочисного обладнання. Викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел відбуваються
при роботі котлів, що працюють на торфобрикетах та дровах, металообробних
верстатів та постів зварювання.
Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами в кількості, т/рік: заліза оксиди – 0,006, сірки оксиди – 0,01,
азоту діоксид – 0,003, вуглецю оксиди – 0,004 , аерозолю емульсору – 0,007.
Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу
речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх ЗР, на всіх розрахункових точках як на межі, так і за межами СЗЗ не перевищують ГДК (ОБРВ)
атмосферного повітря. Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти як дозволені.
Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються
на узгодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації.
Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями можуть звертатись
до місцевих органів влади на протязі 30 календарних днів з дати опублікування
інформації в газеті за адресою: м.Житомир, майдан С.П. Корольова,4/2. Із пропозиціями звертатись до керівництва ТОВ «Будмонтаж «Колос» за адресою: м.Житомир,
вул.Чехова,2, кв.80, тел.: 42-59-15.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. 42-08-76.

6.17. Послуги. Iншi
• Гіпсоплита 600х300х80, готові стінові перегородки. 0675370409.

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

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658
• Лазерне різання, лазерне гравірування,
фрезерна порізка, фрезерне гравірування:
фанери, металу, пластику, МДФ, шкіри, тканини, картону, пінопласту і т.д. в Харкові.
0660040701,0688142040,plazmex.com.ua
• Металодетектори промислові, конвеєрні,
арочні Бастіон: виробництво, продаж, установка. Розробка, виготовлення та встановлення систем автоматизації та електротехнічного
обладнання. metalfind.net. 0663581201
• 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;+

ПРОДАМ КОВБАСНИЙ ЦЕХ В РІВНОМУ. НОВИЙ, ПІД КЛЮЧ. ЦЕНТРАЛЬНА
КАНАЛІЗАЦІЯ,ВОДА. ПОТУЖНІСТЬ 1,5-2
ТОННИ/ДОБА. ШТАТ ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНИЙ. ВЛАСНИК (068)0161753

• 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

• РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ШОУ
«СУМАСШЕДШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
Г.ВИННИЦЫ, Г.ЛЬВОВ– ЭТО ЦЕЛАЯ КОМАНДА КРЕАТИВНЫХ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ В НАУЧНОМ
СТИЛЕ ДЛЯ НАС ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЦЕНА 1700 ГРН. 0930932917
• Стабілізатори напруги сімісторні!
Укр.вир. Профес.комплексний захист.
Гарантія-3р.Сайт: stabilizators.dp.ua,
0674928371,0501011184
• Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва кованих виробів та м/п вікон. Ковані
боковини для лавок. Ковані лавки, столи,
гойдалки. (097)3588260,decorzabor.prom.ua

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

ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Житомирська обл., Хорошівський р-н,
смт Нова Борова, тел.: (04145) 9-52-57,
моб.: (067) 291-18-77, (098) 850-15-44

8.23. Інше. Продам

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СЕРІЯ ТМ №19767154,
ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ БАЗОВИМ
МЕДКОЛЕДЖЕМ ВІД 01.07.2002Р. НА ІМ`Я
БАРАНОВСЬКА ОКСАНА ЮРІЇВНА ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТАМАШИНІСТА АБ №813340 ВІД 12.08.1997Р.
НА ІМ`Я ГАНДЗЮК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
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

ВТРАЧЕНО ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
№4946120, ВИДАНЕ НА ІМ`Я ЄФАНОВА
ЮРІЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ

8.21. Знайомства. Вiн пише

• Повний комплект обладнання мінізаводу
для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п. (067)5669709
• САК (зварювальні) пересувні апарати,
дизель Д-144 (Т-40), 3 одиниці, в роботу.
(050)6146423.(096)0795238

• Куплю натуральные янтарные бусы от 500
до1500 грн за 1 гр, коралловые бусы, бивни
мамонта. Старинные иконы, картины художника Марко Гейко и др. авторов. Книги изд. до
1917г, ордена, медали, коньяки пр-ва СССР
до 1917 г, др. предметы старины. 0503466068
• Куплю радіодеталі-нові, б\у на платах.
Вимірювачі будь які виробництва СССР
0686909272

М 45 ЛЕТ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПОЗНАКОМИТСЯ С НЕОРДИНАРНОЙ ЖЕН. ДО 40 ЛЕТ, ЖЕЛАТЕЛЬНО
С ЮРИД. ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ С/О.
ВАШЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СМС ТЕЛ.:
0663630665

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

Куплю авто вітчизняного або

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

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

• Куплю ретромототехніку М72, ІЖ49,350,
К750, МВ750, М61,62, Дніпро12,16, ДКВ,
Арді, БМВ, Цундапп, NSU, Індіан, Тріумф+з/ч.
0669663546
• Куплю фризер для мороженого. 0663393634
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Гороскоп на тиждень 16 - 22 травня
ОВЕН
Зайвий поспіх та
надмірна емоційність
можуть спричинити фінансові втрати й непорозуміння
з близькими людьми.
ТЕЛЕЦЬ
Постарайтесь не літати в хмарах, а тверезо
дивитися на свої можливості.
Практичність і холоднокровність
дозволять досягти блискучих результатів.
БЛИЗНЮКИ
Сприятливий час
для вигідної реалізації
творчих ідей. Але для цього
знадобиться вся ваша енергія та
рішучість.
РАК
Можливо, керівництву не надто сподобається ваша ініціативність. Тримайтесь ближче до своїх рідних
і колег-однодумців.

ЛЕВ
Доведеться багато
працювати, тому краще
не розпорошувати сили на дрібниці. Візьміться за одну справу та
зробіть її якісно.
ДІВА
Цього тижня уникайте зайвої метушні,
ризикованих кроків, фінансових
угод. Зараз важливо впорядкувати свій спосіб життя і побут.
ТЕРЕЗИ
Якщо виник н у ть
несподівані труднощі,
постарайтесь не панікувати і
спокійно у всьому розібратися. В
особистому житті бажано нічого
не міняти.
СКОРПІОН
Фортуна до вас прихильна. У ділових взаєминах можливі перспективні
пропозиції від надійних партнерів і прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо несподівано
захочете щось кардинально змінити – зачіску, роботу, сімейний стан – вперед! Але
будьте обережні з документами
та грошима.
КОЗЕРІГ
В особистому житті
ви на гребені успіху. А от
на роботі не варто чіплятися до
колег та партнерів з критичними
зауваженнями.
ВОДОЛІЙ
На перший план вийдуть робота, навчання,
термінові справи. Готуйтесь виконувати безліч несподіваних завдань.
РИБИ
Доведеться працювати й боротися, зате
з'явиться можливість
впровадити свої творчі задуми
в життя.

Цікаві факти про фрукти
• Такий кислий фрукт, як лимон, містить цукру більше, ніж
солодка полуниця.
• Сік папаї – найсильніший
розчинник. Ним можна видалити
не тільки дуже стійкі забруднення, але навіть звести відбитки
з пальців.
• Кавуни та дині кубічної
форми навчилися вирощувати
японські фермери. Для досягнення даної форми молодий плід
поміщають в скляну форму. Такі
ягоди зручно перевозити (розміщувати на поверхні, ставити
один на один), але і коштують
вони дорожче, ніж звичні для
нас круглі.

16

травня
середа

17

травня
четвер

• Жителі Давнього Риму вважали, що кислий лимон – отруйний фрукт. Його навіть записали
в список смертоносних продуктів
і використовували проти молі.
• У 1820 році в результаті
непередбаченої мутації одного куща апельсинового дерева
з’явилися плоди без кісточок.
Так званий сорт Navelorange.
А існуючі на сьогодні дерева
Navelorange – це клони від того
дерева. Справа в тому, що розмножуватися новий сорт може
тільки прищепленням.
• Цікаві факти про фрукти
стосуються етикету їх очищення та вживання. Так, мандари-

18

травня
п’ятниця

19

травня
субота

ни прийнято чистити руками,
а апельсини – ножем.
• За часів правління Гітлера
поїдання і продаж бананів вважалися непатріотичним. Так, над
лотком з бананами продавець повинен був вивісити плакат з агітацією купувати німецькі яблука.
• Якщо залишити апельсини
на дереві – вони не перезріють.
• У всьому світі існує близько
семи з половиною тисяч сортів яблук.
• У країнах Євросоюзу фруктами вважаються морква, томати,
ревінь, огірки, солодка картопля,
імбир, гарбуз. З них виготовляють навіть джеми і варення.

20

травня
неділя

21

травня
понеділок

22

травня
вівторок
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від партнерів

читай свіжий номер газети тут
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»

kinoukraina.zt.ua

Дедпул 2

Душа компанії

Термінал

Молода жінка

Найкращий балакучий найманець повертається на екрани. Він уже помстився всім,
кому хотів, за те, що з ним зробили. Тепер він
просто шукає свій втрачений смак до життя,
попутно лупцює різні дупи, б'ється з ніндзя,
якудзою й іншими цікавими істотами. А тут
ще з майбутнього до нас прибув суперсолдат
Кейбл, у якого місія – убивати. Ще цю велику
дупу потрібно зупинити. У той же час Вейд
Вілсон задумався про важливість сім'ї та
дружби. Що з ним відбувається? Він не знає,
але завжди буде жартувати і багато вбивати
всіма можливими способами.

Чоловік покинув Діану абсолютно недавно.
Домогосподарка тепер зовсім вільна і має безліч варіантів, що їй робити в житті. Вона вирішила заповнити прогалину своєї юності і піти в
коледж. Діана хоче відчути смак студентського
життя, спробувати у свої немолоді роки багато
нового, поспілкуватися з цікавими людьми.
А тут жінка ще й потрапила на один потік з
донькою Хелен. І та не дуже радіє такій події...
Влізаючи з головою у вир життя, жінка відчуває
свободу, веселощі і заводить знайомства з крутими хлопцями. А вони не просто спілкуються.
Діана вже пустилася берега, її не зупинити.

Одне темне місто зберігає в собі дуже багато таємниць. Скільки злочинів тут відбувається за ніч. І яких людей можна знайти в цьому
жахливому місті! Тут є два ассасіна з таємною
та важливою нехорошою місією, учитель, що
бореться зі смертельним недугом, і загадковий двірник. Усі вони не знають один одного,
але щось їх об'єднує в одну історію. І хтось
теж – це дуже приваблива дівчина Енні. Вона
перевтілюється щохвилини для досягнення
своїх темних цілей. Долі персонажів знаходяться в руках у загадкового кримінального
розуму, який хоче мститися.

Париж вже багато років не бачив
Паулу. Дівчині тільки недавно стукнуло
30 років, і вона багато років не жила
в цьому прекрасному і романтичному місті. Зараз вона абсолютно без
грошей, пережила гучне розлучення зі
своїм хлопцем. Дівчина шукає роботу,
зустрічає безліч різних людей на своєму
шляху. Їй потрібно боротися проти
галасливого Парижа, який легко може
її зжерти. Одне Паула знає точно: вона
може запустити своє життя заново і
зробить це зі стилем і грацією.

Жанр: бойовик, комедія

Жанр: комедія

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

«Муха-цокотуха»
19.05
Початок о 13:00

«Запеклі вороги»
19.05
Початок о 11:00 і 13:00

«Серце океану»
20.05
Початок о 12:00 і 14:00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Жанр: драма, кримінал, трилер

Жанр: драма, комедія

