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Чому житомиряни
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Будма
ркет М
2
Великий вибір
матеріалів для
будівництва та
ремонту!
Усе необхідне
для дому та
саду!
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budmarketm2.com

С. ЗАРІЧАНИ, БЕРДИЧІВСЬКЕ ШОСЕ 4

вул. П. Болбочана, 58

Вода мінеральна
газована та негазована
1,5 л ТМ СЕБЕК

Сир плавлений
«Вершковий», «Дружба»
90 г, ТМ «Весела Корівка»

Макарони в асорт.
800 г, ТМ «Фанчі»

Молоко пастеризоване
2,5% 900 г, ТМ «Рудь»
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13 15

11 75

16 50

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

4 77
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У Житомирському
обласному
лабораторному
центрі МОЗ
повідомили безпечні
для купання місця
Якість води поверхневих водойм у зонах
відпочинку житомирян дослідили фахівці.
Фахівцями Житомирського
міськрайонного відділ ДУ «Житомирський обласний лабораторний
центр МОЗ України» у травні 2018
р. було відібрано та досліджено
зразки води з відкритих водойм
у місцях масового відпочинку населення м.Житомира, а саме:
– з р. Тетерів (акваторія дорослого та дитячого пляжів в Гідропарку КП «Парк»);

Новини
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– з водойми на місці колишнього кар'єру (пров. Комунальний,
район Польової);
– з водойми на місці колишнього кар'єру (вул.Миру, район
Богунії).
За результатами лабораторних
досліджень у відібраних зразках
води відхилень від санітарно-хімічних, мікробіологічних та паразитологічних показників не виявлено.
Фахівцями Житомирського
міськрайонного відділ ДУ «Житомирський обласний лабораторний
центр МОЗ України» продовжується моніторинг якості води водоймищ у місцях масового відпочинку житомирян та гостей міста.

Житомирянам розповіли,
як виглядатиме сквер
на Лятошинського
Алла Герман

Реконструйований
сквер на розі вулиць
Лятошинського
та Небесної Сотні
обіцяють зробити
сучасним і привабливим як зовні, так
і всередині.
Нова с у час на концепц і я
скверу розроблена житомирською проектною компанією
"Архітектура+дизайн". Про це
у коментарі журналістам «20
хвилин» розповів головний архітектор міста Юрій Безбородов.
Згідно з новою концепцією,
сквер отримає більш привабливе
зонування.
«А саме: столи для гравців
у шахи, шезлонги для неквапного
спілкування, звичайні лавки зі
спинками, урни для сміття, дитяча атракція з мотузок з м'яким
покриттям. Також сквер буде

переобладнано у частині інженерних комунікацій – автоматизованого поливу та освітлення.
Крім того, у сквері з'явиться громадська вбиральня з доступом та
обладнанням для маломобільного населення», – розповів Юрій
Безбородов.
Крім того, головний архітектор додав, що також є нове бачення озеленення багаторічними та
злаковими травами, шо нетипово
для нашої місцевості, але акту-

ально у ландшафтному дизайні.
«Нині робота над проектом
триває, отримуються технічні
умови на світло, водопостачання.
Уточнюються об'єми та спеціфікації за матеріалами, кількість
обладнання, освітлення тощо.
Після цього проект буде подано
на процедуру закупівель "Прозорро", – зазначив Юрій Безбородов.
До слова, балансоутримувач
та замовник проекту – комунальне підприємство «Зеленбуд».

четься, щоб настав мир над небом
України і усі хлопці повернулись
живими додому назавжди. Сьогодні зібралось стільки жителів
нашого міста, це доказ того, що
всі ми – патріоти", – розповідає
житомирянка Оксана.
Заступник командира військової частини полковник Юрій
Галушко привітав військовослужбовців із довгоочікуваним поверненням додому. Він наголосив,
що військові з честю та гідністю
виконали свій обов’язок із захисту
територіальної цілісності України.
"Шановні бойові побратими,
я маю честь від командування
десантно -шт урмових військ
привітати особовий склад славетної, героїчної, кращої бригади
з поверненнням на рідну Житомирщину. Неможливо передати
всі ті відчуття, які зараз переповнюють мене, ваших близьких,
рідних і житомирян, коли вони
стоять поряд з такими героями,
як ви, які сумлінно виконують
свої завдання, знаходячись у найгарячіших точках зони прове-

дення ООС. Воїни 95-ї бригади,
продовжуючи славетні традиції
"крилатої піхоти" минулих поколінь, вже у наші дні пишуть свою
історію, яка сповнена славетних
перемог і, на жаль, трагічних
втрат", – звернувся до присутніх
заступник начальника десантноштурмової бригади полковник
Юрій Галушка.
Військовим вручили нагороди
та відзнаки за честь та мужність
під час виконання своїх обов'язків.
Найменші житомиряни зі словами подяки дарували воїнамгероям квіти.
"Я сьогодні прийшов сюди
разом із сестрою Катрусею, якій
5 років, аби зустріти наших бійців,
подивитись їм в очі і сказати щиро
дякую за те, що вони роблять. Ці
квіти – це лише частина тієї подяки, яку ми можемо висловити
нашим військовим", – розповідає
учень 9 класу Андрій Мартинов.
Потім півтори тисячі десантників у супроводі оркестру пройшли вулицями Житомира до
військової частини на Богунії.

У Житомирі
відбувся черговий
випуск Школи
Герої повернулись: Житомир
місцевого
зустрів воїнів-десантників,
самоврядування які прибули із зони ООС
Алла Гетьман

52 випускники
отримали сертифікати
Школи місцевого самоврядування‑2018.
У середу, 23 травня, в сесійній
залі Житомирської міської ради відбулося урочисте закриття 47-ї сесії
муніципальної освітньої програми
для молоді «Школа місцевого самоврядування».
Цього дня останню лекцію слухачам Школи провів житомирський
краєзнавець, депутат міської ради
Геннадій Махорін.
«Це дуже добре, що ви маєте
змогу отримати додатковий досвід,
знання, які вам бесперечно знадобляться в житті. Сьогодні важлиий
день, це день Героїв, саме в такий
знаменний день ви завершуєте
навчання у Школі місцевого самоврядування. Перед кожним із вас
стоять перспективи і завдання себе

реалізувати, тому кожен із вас вибирає приклад для наслідування.
І сьогоднішня лекція буде спрямована на такі три позиції: день Героїв,
видатні житомиряни і їхній досвід
у професійному зростанні»,– зазначив Геннадій Махорін.
Також варто додати, що у попередні роки сертифікати Школи
місцевого самоврядування отримали 2557 слухачів.
Нагадаємо, Школа місцевого
самоврядування – це ексклюзивна програма, яка діє в Житомирі
з 2001 року і зарекомендувала себе
як одна із найбільш стабільних та
актуальних молодіжних програм.
Житомирська освітня муніципальна
молодіжна програма «Школа місцевого самоврядування» – це постійно
діючий освітній курс, спрямований
на підвищення рівня обізнаності
молоді міста в питаннях місцевого
самоврядування та функціонування
підрозділів міської ради. Мета програми – активізація молодіжної муніципальної ініціативи з наступним
залученням молоді міста до практичної політики самоврядування.

Аліна Бойко

Півтори тисячі
десантників, які тривалий час захищали
Україну в районі
виконання бойових
завдань, повернулися
до пункту постійної
дислокації.
На майдан Соборний прийшло кілька сотень людей – як
родичі, так і небайдужі містяни.
На знак пошани вони радісно
зустрічали кожного героя зі словами подяки.
Житомирянка Оксана розповідає, що її батько – боєць 95-ї
окремої десантно-штурмової
бригади, вже 3 роки він боронить
територію нашої держави.
"Кожного дня ми з мамою
хвилюємося за нього. Дуже хо-

Споживачу
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У програмі

9 червня об 11.00

Шодуарівський парк,
літня естрада «Ракушка»
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ЕКСКЛЮЗИВНІ
ПАРТНЕРИ

Виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
Конкурси, розваги
Розіграш подарунків у лотереї

Міні-зоопарк
Аніматори
Фотозони
СОТНІ ПОДАРУНКІВ!

ПАРТНЕРИ

У Житомирі
відкрили сучасний
інсультний центр
Відтепер на Житомирщині
діятиме спеціальний центр,
обладнаний за світовими
стандартами інсультології – неврологічне відділення
з блоком інтенсивної терапії.
За інформацією прес-служби Житомирської ОДА, завдяки такому відділенню
лікарі зможуть рятувати сотні життів, попереджувати інвалідність тисячам жителям
області щороку та зменшити смертність від
інсультів на 15%.
«Це ще один «символ змін» – конкретний
результат спільної роботи державної та обласної влади, а також депутатів обласної
ради. Зможемо зменшити смертність від
інсультів на 15% і не тільки рятувати життя
пацієнтам, а й попереджувати інвалідизацію. Ми спрямували на центр майже
7 млн грн із ДФРР та обласного бюджету, але
результат від нього буде безцінним – людські
життя», – сказав Ігор Гундич.
В інсультному центрі надаватимуть
допомогу пацієнтам з інсультом (гострим
порушенням мозкового кровообігу) в пер-

ші три години від початку захворювання,
безкоштовно робитиметься комп’ютерна
томографія та ангіографія, проводитиметься
необхідна терапія. Оперативна допомога
у перші 3 години інсульту – це не тільки збережене життя пацієнта, а й попередження
інвалідизації.
На реконструкцію відділення спрямовано
6,8 млн грн із ДФРР у співфінансування з обласного бюджету. Голова ОДА анонсував, що
відкриття інсультного центру – це ще не всі
новації та поліпшення якості медичних послуг. Цьогоріч заплановане відкриття Центру
вертебрології, який має стати одним із найкращих в Україні Центрів реабілітації. Також
до кінця року в обласній лікарні завершать
роботи з реконструкції відділення реанімації.
Довідково. У Житомирській області за
2017рік зареєстровано 2250 випадків інсульту,
558 пацієнтів померло. У більшості випадків
виникнення інсульту пов’язано з недостатньою усвідомленістю населення щодо симптомів інсульту та необхідності термінової
допомоги. Звернення за кваліфікованою
медичною допомогою впродовж 3 годин
від початку виникнення інсульту дозволить
зберегти життя хворого та попередити розвиток важких наслідків.

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

Черговий дерибан
по-житомирськи?
Декілька днів тому без зайвої
уваги у стінах міської ради було
прийнято дуже важливе рішення, яке стосується кожного другого
житомирянина. Мова про визначення управителів для багатоповерхових будинків.
Зовсім скоро усі будинки, які обслуговувалися ЖЕКами, перейдуть
в управління приватним компаніям.
Інформацію про подібні конкурси
та ініціативи спеціально приховували
від жителів міста, щоб, як завжди,
все вирішити й прийняти кулуарно,
по-тихому та обрати потрібних переможців. Як результат – більшу частину будинків для управління отримали компанії, пов’язані із радником
міського голови. Серед переможців
також компанії членів виконавчого
комітету, депутатів міської ради та їхніх родичів. Загалом усе, як завжди.
Конкурсна комісія, яка визначала управителів, складалася на
2/3 з працівників міської ради.
Тому потрібних переможців обрали без жодних проблем. Єдиний
із депутатів міської ради, який був
членом цієї комісії, відмовився засвідчувати та підписувати результати голосування, наголошуючи на
численних порушеннях.
Насправді подібний конкурс
і затвердження цього рішення є
нічим іншим, як дерибаном і черговим механізмом заробити на
житомирянах, який реалізує місцева влада. Якщо раніше тарифи
для ЖЕКів встановлювалися виконавчим комітетом і місто могло
контролювати та впливати на їхню
діяльність, то тепер приватні управителі будуть встановлювати такі
тарифи, які самі захочуть, а міські
чиновники будуть розводити руки
і казати, що ніяк вплинути на приватні компанії не можуть.
Комунальні ЖЕКи практично не
отримали будинки для управління
і вже зовсім скоро будуть ліквідовані.
Звісно, навіщо бізнесменам у владі
конкуренти у вигляді ЖЕКів?
Все це закінчиться, як завжди,
безладом, який, на жаль, вже став
звичним для нашого міста. Найгірше, що знову будуть страждати жителі міста через клептократів у владі,
які бояться втратити «дійну корову»
та намагатися, що б це їм не коштувало, утримати ресурс.
Особисто я це питання так не залишу. Вивчу його детально на предмет
того, щоб оскаржити та скасувати
подібне рішення. Адже управителя
для будинку мають обирати мешканці будинку, а не чиновники.

Місто
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У Житомирі для велосипедистів
відкрили першу велосмугу
Алла Герман

Перша офіційна
велодоріжка у Житомирі довжиною у 200
метрів з'явилася на
вулиці Небесної Сотні.
Перша в місті велосмуга готова до сезону. Про це на своїй
сторінці у соцмережі Фейсбук
повідомив заступник міського
голови Дмитро Ткачук.
За словами заступника мера
з питань транспорту, цього
року схема велосмуги увійшла
до паспорту вулиці і при щорічному нанесенні розмітки стала
невід'ємним елементом організації дорожнього руху вулиці.
« Дана см у га пок ликана
спростити рух для веловодіїв,
адже дає можливість рухатись по
вул. Небесних Сотні в прямому та

зворотному напрямках. Залишається сподіватись на толерантність інших суб'єктів руху, тим
паче що справа відведено місця
для паркування, а для руху авто
і так існує 2 смуги», – написав
Дмитро Ткачук.
У коментарі журналістам

«20 хвилин» профільний заступник міського голови розповів, де планують облаштовувати
нові велосмуги.
«Цей процес ми розпочали
ще в минулому році. Смуга на
Небесної Сотні вперше була
нанесена ще рік тому, але тоді

була осінь. Далі планується
об'єдн увати ділянки по вулиці Київській і до майдану
Соборного», – проінформував
Дмитро Ткачук.
У коментарях під дописом
думки містян розділилися: одні
вітали, інші –висловлювали нарікання.
«На асфальті велосипеда б
ще намалювати на цих смугах,
а то знаки
багатьом не видно нажаль», –
написав Сергій.
«Щоб там не паркувались
«бидловодії» розмітки не достатньо, там потрібно якусь огорожу
встановити», – вважає Михайло
Гвоздецький.
«Все-таки зробили двосторонню велосмугу. Рука – лице.
Олександр Папірний, але ж
скільки проговорювали, що так
не треба робити, що це створює конфліктні точки і замість
створення безпечних умов, навпаки потенційно додає небезпеки», – написав житомирянин
Володимир.

У Житомирі відбувся
«Родинний арт-пікнік»
У неділю, 27 травня, громадська
організація "Територія здоров'я, краси
та успіху" разом
з партнерами та
спонсорами успішно
реалізувала суспільно
корисний міський
захід "Родинний артпікнік".

Мета проекту – фізична та
психологічна реабілітація та
адаптація сімей учасників АТО,
сімей, які знаходяться в кризовому стані, громадян міста Житомира; організація змістовного
дозвілля через формування в суспільстві цінності здоров’я і його
складових – фізичної, моральної,
емоційної, духовної; зняття соціальної напруги в громаді в зв’язку
з подіями в зоні АТО та розкриття потенціалу людей; створення
когорти здорових, красивих,
успішних особистостей – справжніх патріотів свого міста та своєї
країни тощо.
На заході були створені локації за такими напрямками:

– мистецтво та культура;
– діти та родина;
– література та буккросинг;
– музика, театр;
– інтерактивний екскурсійний квест;
– спорт та фізична активність;
– зустрічі з цікавими людьми – міні-лекторій;
– родинне частування тощо.
Всі гості змогли стати учасниками цікавих інтерактивних
екскурсій «Родинні скарби».
«Ми – патріоти рідного міста,
і нас тішить, що історія рідного
міста захоплює багатьох», – наголошують організатори артпікніку.
Учасників очікували 6 екскурсійних станцій, на кожній
наші волонтери розповідали про
родзинки парку та пов'язували
інформацію з родинними цінностями.
Всі гості насолодилися незвичайним театром українською та
англійською мовами, де змогли
і самі стати акторами.
Учасники заходу познайомилися з цікавими експертами
в сфері здорового способу життя в міні-лекторії, створеному
в парку.
На алеях парку розмістився
соціальний ярмарок громадських
організацій, які підтримують

ідею здорового способу життя
і познайомили житомирян з новими проектами.
«На заході ми відновили
в Житомирі буккросинг – обмін
книжками, адже шафа на Старому бульварі чекає на нових
відвідувачів. І всі книжки, які
принесли небайдужі житомиряни, знайшли нових власників.
Маємо надію, що акція й надалі
буде продовжуватися.
І ще ми запустили перед заходом флешмоб – малюнок або
сувенір для подарунка воїну.
У навчальних закладах – ліцеї
№ 25, спеціалізованій загальноос-

вітній школі № 16 та загальноосвітній школі № 21 – діти створили
картини на тему «Мир, Україна,
родина!». Приносили малюнки
діти і на локацію в парку. Гарна
виставка стала окрасою заходу», –
розповіли організатори заходу.
Родзинкою арт-пікніку став
об'єднуючий куліш, яким могли
почастуватися всі бажаючі. Багато цікавого відбулося на святі.
І житомиряни цікавилися, коли
буде наступне.
«Маємо надію, що цей захід
стане щорічним в нашому місті», – сподіваються організатори
арт-пікніку.
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Чому житомиряни масово
виїжджають за кордон
Аліна Бойко

Втомившись від
відсутності реформ
і очікування кращих
економічних умов
в Україні, мільйони
співгромадян намагаються поліпшити
свій фінансовий стан
і реалізувати кар’єрні
очікування за кордоном.
За даними Центру економічної
стратегії, більше 4 млн українців є
трудовими мігрантами, тобто виїжджають працювати за кордон.
Рух українців через кордон набирає обертів з 2009 року. Після
2013-го потік українців через польський кордон збільшився вдвічі
(якщо порівнювати 2010–12 та
2014–16 роки).
" Не з в а ж а ю ч и н а т е, що
українці активно беруть участь
у трудовій міграції, достовірних
даних про їх кількість в Україні
немає. Загальну оцінку кількості
мігрантів можна отримати, якщо
врахувати дані країн ЄС, дані
Державної прикордонної служби
України, яка фіксує фактичні перетини кордону, та опитування,
проведені в Україні. За нашою
оцінкою, загальна чисельність
українського населення, яке брало
участь у трудовій міграції у період з 2015 по першу половину 2017
року, становить приблизно 4 млн
осіб (тобто близько 16% працездатного населення)", – аналізує
економіст Центру економічної
стратегії Юлія Руда.
Головним чинником, що спонукає наших співвітчизників виїздити за кордон (і на заробітки, і на
постійне проживання), є різниця
в оплаті праці. Якщо в Україні середня зарплата становить близько
€250, то в ЄС цього року перевищила €1500. Зокрема, у Польщі –
€750, Чехії – €870, Італії – €1760, Німеччині – €2300, Ірландії – €2500.
Мігранти генерували 7,6–8,4%
від ВВП приватних грошових
переказів в Україну щорічно
у 2015–2017 роках, що в рази перевищує обсяг прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) в Україну. Разом
за той же період прямі інвестиції
з-за кордону склали 10,7 млрд доларів США – трохи більше, ніж
приватні грошові перекази за
один лише 2017 рік. Ця валюта
підтримує платіжний баланс,

а отже і впливає позитивно на
стійкість гривні, що, до речі, виявилася однією із найстійкіших
валют світу у 2017 році.
Перекази від "заробітчан" виконують і соціальну функцію.
Вони стають допомогою для сімей
трудових мігрантів у післякризовий період, а накопичені засоби
дозволяють сім'ям інвестувати та
створювати власний бізнес. Так
само серед позитивів трудової
міграції – надбання українцями
нових знань та вмінь, прискорення
обміну технологіями, розширення
можливостей для підприємництва (стартовий капітал, ідеї).

статистика) їдуть за кордон, щоб
заробити гроші і жити окремо
від батьків або просто мати своє
житло. І друга ключова виїзду
за кордон – гідна робота. Це два
мотиваційних чинники, які змушують людей виїжджати в інше
економічне середовище на заробітки. Чому люди виїжджають
із села спочатку у великі міста,
а потім за кордон? Немає ключових речей (робота, житло) і немає
розвитку та розваг", – коментує
ситуацію радник з комунікації
Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування
Дмитро Клименко.

Негативні сторони
трудової міграції українців
Друга сторона еміграції – це
нестача кадрів окремих простих
професій в Україні, поглиблення
нерівності в доходах між домашніми господарствами, які мають
мігрантів, і в яких їх немає, дефіцитна пенсійна система через недоотримання мільярдних внесків.
Всі позитивні наслідки міграції – швидше короткочасні. Якщо
"заробітчани" стануть довгостроковими мігрантами та вирішать
залишитися за кордоном, ми
більше не побачимо новин про великі обсяги валюти, що заходить
у країну. І, очевидно, що люди, які
покинули країну назавжди, – втрата її економічного потенціалу.
"Молодим людям, які закінчують університет, потрібне житло для того, щоб будувати свою
сім'ю. Багато хто зі студентів
в розмовах, опитуваннях (є навіть

Втрачаємо кращий
потенціал міста та області
Кожного дня близько 40 автобусів з Житомирської автостанції прямує на Західну Європу. За

приблизними підрахунками, це
2500 жителів Житомира та області
прямують на "заробітки". Дмитро
Клименко певен, що процес міграції можна призупинити, але не
треба забувати: якщо не робити
загального покращення, то мар-

но сподіватися, що молодь захоче
працювати і жити у цій країні.
"Сьогодні кадровий голод відчувається всюди, яскравий приклад – об'єднання громади. Люди
вирішили зробити громаду, тепер
формують органи управління:
проектний менеджер, працівники
освіти, охорони здоров'я, культури,
економіста, землепорядника – цих
кадрів просто не вистачає. Перших кадрів пенсійного, передпенсійного віку вже достатньо.
А от молодих креативних людей,
які без стереотипів, без «совка»
в голові –дуже мало. Тут відразу
зрозуміло, що громада бореться
вже не за територію, не за ресурс,
а за молодь.
Проте є випадки, коли дійсно
роботодавець бореться за свої
кадри та навіть заохочує молодь
переїхати з міста в село, тим самим стимулюючи їх високим
рівнем життя.
"Деякі громади готові купувати квартири, машини, давати
гідну зарплату, аби тільки молодь
приїжджала. Наприклад, в Баранівській ОТГ купили квартири
і віддали їх сімейним лікарям, які
приїхали з інших міст. І таких
прикладів на сьогодні вже чимало
по Житомирській області. Тобто
люди вже борються за молодих
працівників", – зазначає Дмитро
Клименко, радник з комунікацій
Житомирського центру розвитку
місцевого самоврядування.
На думку фахівців, зниження
кількості трудових мігрантів варто очікувати тоді, коли в країні
стабілізується економіка, законодавством будуть створені умови
для розвитку малого й середнього
бізнесу, почнуть відкриватися нові
робочі місця, й українські роботодавці зможуть конкурувати з іноземцями в залученні й утриманні
найкращих спеціалістів.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»
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У школах ввели нові
правила оцінювання
учнів першого класу
Алла Герман

Першокласникам
введуть свідоцтво досягнень замість табелів.
У Міністерстві освіти і науки
України підготували нову модель
оцінювання для першачків.
Про нові правила оцінювання та
методичні рекомендації для учнів
першого класу журналістам «20
хвилин» розповіла методист науково-методичного Центру управління
освіти Житомирської міської ради
Тетяна Камінська.
За словами методиста, нова система покликана замінити стару модель
оцінювання. Відтепер оцінюватимуть
не результат учня, а насамперед процес навчання.
«Оцінювання навчального поступу розпочинається з перших днів
навчання дитини у школі і триває
постійно. Невід’ємною частиною
процесу оцінювання є формування

здатності учнів самостійно оцінювати власний прогрес. Формувальне
оцінювання має на меті: підтримати
навчальний поступ учнів; формувати
в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не
на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;
вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; підтримувати бажання навчатися та прагнути
максимально можливих результатів;
запобігати побоюванням помилитися»,– розповіла Тетяна Камінська.
Також методист науково-методичного Центру додала, що оцінювання досягнень учнів необхідно
спрямовувати на формування позитивної їх самооцінки.
«За сприятливих умов навчання
і виховання у дітей починає формуватися адекватна самооцінка, яка
стосується їхніх особистісних якостей, досягнень і можливостей. Створюючи такі умови, слід ураховувати
індивідуальні особливості кожного
учня. Важливо не протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має
бути порівняння роботи (відповіді,

Управителі замість
ЖЕКів: що для
житомирян зміниться
після 1 червня
Аліна Бойко

Уже з червня замість
звичних усім житомирянам ЖЕКів багатоквартирні будинки
будуть обслуговувати
управителі.
Таке рішення прийняли депутати виконавчого комітету під час
позачергового засідання.
Управителем може стати юридична компанія, яка фактично виконуватиме функції тих самих ЖЕКів.
З багатьох учасників, які подавали свої пропозиції на конкурс, управителями стали лише
дев’ятеро. Серед них – і дві нові для
Житомира компанії.
"На початок засідання до нас
звернулося 17 підприємств різної
форми власності. Із 7 переможців
два ТОВа, це, будемо так казати, –
нові. Це ТОВ Управляюча компанія
"Полісся" і ТОВ Керуюча компанія

"Домком Житомир". У Києві вони
обслуговують приблизно тисячу
будинків",– розповів в.о. начальника
управління житлового господарства
Андрій Оніщенко.
Міська рада договір з переможцями планує укласти лише на рік. Якщо
якість роботи не влаштовує – наступного року можна обрати інших.
"Договір укладається лише на
один рік. Адже ми повинні подивитись на управителів в роботі", –
уточнив Андрій Онищенко.
У міській раді додали, що тарифи на обслуговування суттєво
не зміняться.
“Збільшення суми за тарифами
не відбудеться. Але якщо надання
цих послуг управителями не влаштовує мешканців, то ніхто не забороняє
створити ОСББ.
Проте у мешканців багатоповерхівок є вибір: якщо їм не сподобається обслуговування, вони мають повне
право розірвати договір та укласти
його з іншою на вибір компанією.
Отож, в разі незадовільної роботи управлінців, жителі мають право
провести збори будинку і відмовитися від наданих послуг.

дії тощо) з тим, як працювала дитина раніше. Доцільно акцентувати
увагу лише на позитивній динаміці
досягнень учнів. Про складнощі у навчанні необхідно говорити з учнем
індивідуально, аби не створювати
ситуацію колективної зневаги до дитини»,– зазначила Тетяна Адамівна.
Водночас доцільно вчити дітей
взаємооцінюванню, при цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи
однокласника, давати поради щодо
його покращення.
«Це активізує навчальну роботу,
сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій,
зміцнює товариськість та відчуття
значимості кожного в колективі»,–
додала фахівець.
Нині нове свідоцтво досягнень
надіслали в школи, отримавши
зворотній зв`язок із учителями,
Міністерство внесе корективи і надасть нову форму оцінювання всім
першим класам. Відповідна система
має запрацювати вже з 2018/2019
навчального року.

Новації від МОЗ: лікарі
виписуватимуть рецепти
за новими правилами
Алла Герман

В Україні набули
чинності нові вимоги
до виписки рецептів
на усі ліки, крім наркотичних та психотропних.
22 травня 2018 року вступили в дію нові вимоги до виписки
рецептів на ліки та медвироби.
Головні зміни стосуються нормативного регулювання впровадження електронного рецепту. Проте
поки електронний рецепт буде
поступово впроваджуватися, нові
поля заповнюватимуться на паперових бланках.
Нова форма рецепту є передумовою для впровадження електронного рецепту, який буде зручнішим як для медзакладів, так і для
пацієнтів. Про це журналістам «20
хвилин» розповів головний лікар
КУ «Центр первинної медико-са-

нітарної допомоги» Житомирської
міської ради Іван Дідик.
За словами головного лікаря,
поки електронний рецепт поступово впроваджуватимуть, то нові
поля заповнюватимуть на паперових бланках.
«Нові вимоги стосуються лише
рецептів форми № 1 (ф‑1). Заклади
охорони здоров'я можуть використовувати стару форму паперового
рецепту форми ф‑1 до того часу,
поки наявні бланки не закінчаться.
Нові вимоги не розповсюджуються
на рецепти на препарати інсуліну,
поки в електронний реєстр пацієнтів, які потребують інсулінотерапії,
не будуть внесені необхідні технічні
зміни», – зазначив Іван Дідик.
Також Іван Дідик повідомив,
що найближчим часом МОЗ планує розпочати пілотний проект
електронного рецепту в рамках
програми «Доступні ліки».
«Вже відомі регіони, де впроваджуватиметься цей проект. Для
тестування електронного рецепту –
м. Вінниця та Вінницька область,
м. Дніпро та Дніпропетровська
область, м. Івано-Франківськ та

Івано-Франківська область, м. Черкаси та Черкаська область і місто
Бахмут», – зазначив головний лікар
КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської
міської ради.
Крім того, за новими правилами рецепти можуть виписувати
лікарі, які здійснюють медичну
практику як фізичні особи-підприємці.
У міністерстві переконані, новвовведення сприятимуть посиленню контролю над виконанням урядових та регіональних програм.
Додамо, електронний рецепт –
це цифровий аналог рецептів на
паперових бланках. У ньому буде
вказано, хто виписав рецепт та яку
активну речовину призначено пацієнтові. Такий рецепт підписуватиметься електронним підписом.
Цей документ одразу потраплятиме в систему, де його можуть
побачити провізори. Пацієнт
отримуватиме СМС-повідомлення
з номером рецепту, який треба
назвати в аптеці. Доступ до електронної системи рецептів буде
обмежений.
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На лінії конфлікту

У Житомирі на вулиці
Шолом-Алейхема
місцеві жителі незаконно
встановили браму
Аліна Бойко

До редакції "20 хвилин" звернувся читач,
який скаржиться на
дії жителів вулиці
Шолом-Алейхема, – самочинно встановлену
браму.
За словами житомирянина
Сергія, споруда перешкоджає
рухатись звичним для багатьох
маршрутом від Подолу до вулиці
Кафедральної.
Проте голова ОСББ "Ім. Шолом-Алейхема" Ольга Яковлєва
розповіла, що конструкцію встановили за рішенням усіх місцевих
жителів, які попри марні звернення до міської ради, таки прийняли
рішення встановити браму.
"Я – голова вуличного комітету,
наша вулиця – це 3 будинки. Ми
зробили загальні збори і прийняли рішення зробити двір спільного користування. Це – не вулиця,
це – тупик. Вулиця, де є всього 3
будинки, і далі проходу немає, там
яр, не вважається повноцінною
вулицею. Люди ходять з Подолу,
але це – стежка, а не вулиця. Наша
юридична адреса – Шолом-Алейхема, але згідно зі стандартом, вулиця повинна мати 3 метри проїзду і тротуари з двох сторін, проте
ми цього не маємо. Я зверталась
у міську раду, аби нашу вулицю
якось по-іншому назвали, бо вона
нестандартна, вона не має ні проїзду, ні тротуару. Проте ніхто не
зреагував. Тому жителі нашої вулиця прийняли таке рішення, ми
маємо протокол загальних зборів.
Є підписи, дата, і кожна квартира
має копію цього протоколу", – розповідає голова ОСББ "Ім. ШоломАлейхема" Ольга Яковлєва.
Пані Ольга не заперечує той
факт, що деякі громадяни, які
раніше ходили цією стежкою, не
задоволені новою конструкцією.
Також жінка додала, що однією
з причин встановлення брами
стала поведінка молоді міста, яка
збирається на прилеглій терито-

рії, веде себе не зовсім адекватно
та забуває про звичайні правила
поведінки у суспільстві.
"У Житомирі є проблема, над
якою ніхто не задумується: з 17.00
до 22.00 на парапетах вул. Кафедральної збирається понад сотня
молоді. Ми їх розуміємо, у них
немає грошей піти в кафе з туалетом. Тут молодь п'є, курить, веселиться. Але вся проблема в тому,
що вони випили, їм потрібно сходити кудись в туалет, і вони ідуть
до нас робити природні справи.
Це просто жах! У нас двірника
немає, ми розділили територію
між собою, кожна квартира прибирає свою. Молодь приходить
під алкоголем, випорожняється,
гомонить до 3-ї ночі. Ми просто
дійсно втомились вже від цього", –
захищає місцевих жителів голова

ОСББ "Ім. Шолом-Алейхема".
Анатолій Павловський вже
багато років проживає на згаданій вулиці. За словами чоловіка,
за 20 років на цьому маршруті
знайдено 2 трупи, та ще десятки
людей там просто калічились. Він
обурений, чому досі житомиряни
не обрали інший маршрут до вулиці Кафедральної.
"Дійсно є десяток людей, які
ходять через цей яр. Вони звикли
так, їх пускали, пускають і будуть
пускати. Я не знаю, скільки там
людей зламало ноги, залишилося
без рюкзаків, інколи там б'ють по
голові. За 20 років 2 трупи там знайшли. По-перше, якщо хтось дуже

любить тут ходити, після будинку
№ 5 є така сама, але асфальтована
дорога, яка туди ж виходить, вони
спокійно можуть йти нею. Подруге, якби ці люди кроками поміряли всі шлях через цю стежку
і через Соборну площу, там була б
менше відстань. На рахунок дітей, що збираються на парапетах.
Це проблема, їх тут тисячі. Тут
багато наркоманів, ви прийдіть
послухайте цю неадекватну поведінку. Тут багато шприців, а влада
нічого не бачить, і це – факт. Вони
влаштовують концерти на площі,
а куди всі йдуть пити та в туалет?
Звісно ж, сюди", – зазначив Анатолій Павловський.

Своєю чергою, житомирянин
Сергій обурений діями жителів
вулиці Шолом-Алейхема, адже
нині треба витрачати більше часу,
аби дістатись до вулиці Кафедральної. Чоловік переконаний, що ця
споруда не передбачена жодними
документами, оскільки з моменту
експлуатації будинків ніякої конструкції на тому місці не було.
"Я живу на вулиці Баранівській.
Дороги незаасфальтовані взагалі,
є місця, де важко роз'їхатись двом
машинам, але це – вулиця. І ніхто її
не збирається перекривати. Якщо
немає рішення міськради про те,
що це вже не вулиця, що люди
можуть собі дозволити там робити браму або ще якимось чином
перегороджувати територію, то,
мабуть, це не є правильними діями.
Наскільки я знаю, знизу там мали
робити сквер. Якщо буде паркова
зона, можливо, міськрада вирішила б зробити прохід до парку саме
там. Як буде тепер, якщо там перегороджено?! Потрібно вплинути на
міську раду, аби вона вирішила: або
це приватна територія, або залишили вулицею. Це має вирішувати не
особисто якась людина чи ОСББ,
а органи, які займаються впорядкуванням на території міста. Якщо ми

правова держава, то ми всі маємо
вчитись жити за законом. Якщо
нас не влаштовує щось, маємо вирішувати це за законом",– зазначив
пан Сергій.
Журналісти "20 хвилин" за
фаховим коментарем звернулись
до заступника начальника КП"
Інспекція з благоустрою міста" Наталії Павлюк, яка пояснила, що
рішення про встановлення брами
жителів вулиці Шолом-Алейхема
не є законним. Чиновниця додала,
що будь-які дії, чи то на приватній, чи то на міській землі, мають
бути погоджені з відповідними
органами влади.
"Звичайно, будь-яка дія повинна
мати дозвіл на складування, розміщення чи розкопку. Обов'язково
мешканці повинні були погодити
своє рішення з органами місцевої влади, які за це відповідають.
А встановлення брами, взагалі недивлячись на те, чи це приватна, чи
міська земля, в будь-якому разі ці дії
повинні бути погоджені з владою",–
роз'яснує ситуацію заступник начальника КП "Інспекція з благоустрію міста" Наталія Павлюк.
Чи змусить влада демонтувати
незаконну браму або ж залишить
все, як є – дізнаємося згодом.
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Заснув в автомобілі
і втопився
Поліцейські
з’ясовують обставини
загибелі рибалки.

У неділю, 27 травня, уночі у с.
Троянові з берега річки Гнилоп’ять
з’їхав у воду та втопився автомобіль.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської
області, попередньо встановлено, що близько 1.10 автомобіль
«Аudі‑100», на якому на риболовлю приїхали кілька чоловіків,
зрушив з місця паркування та
покотився до води.
У цей момент у салоні транспортного засобу знаходився його
водій, який спав. Ймовірно, що
транспортний засіб рушив з міс-

ця від мимовільних дій 50-річного
чоловіка, який знаходився на водійському сидінні. На жаль, той
не прокинувся і пішов під воду
разом з авто.
Транспортний засіб вдалося витягти з річки за кілька годин, однак
врятувати життя людини було уже
неможливо.
Нині за вказаним фактом триває розслідування. Призначено
судово-медичну експертизу щодо
причин смерті загиблого.
Водночас поліцейські застерігають: відпочинок на водоймах та
лісопаркових зонах має свої переваги і недоліки. Тож будьте обачними та дотримуйтесь елементарних
правил безпеки. Не забувайте, що
зловживання алкоголем призводить до негативних наслідків.

Кримінал

У Коростенському районі
поліцейські затримали
п'яного автовикрадача
Чоловік у нетверезому стані зніс паркан та
в'їхав у чужий город.

У понеділок, 28 травня, до поліції надійшло повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду
у с. Ушомирі. Керманич ВАЗу, не
впоравшись з керуванням, зніс
паркан домогосподарства та опинився у городі. Згодом поліцейські
з’ясували, що автомобіль – учасник
ДТП викрадений.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12.00. Про неї
до поліції повідомила власниця
домогосподарства, у городі якої й
опинилася автівка через невдале
кермування її водія.

На місці події поліцейські,
які прибули за викликом жінки,
застали і самого кермувальника.
Чоловік ледве стояв на ногах, проте не від шоку чи отриманих тілесних ушкоджень, а через надмір
спожитого алкоголю.
Згодом під час свідчень у нього
зафіксовано стан сп’яніння – 2,1

проміле у крові.
Втім, на цьому правопорушення, скоєні чоловіком, 45-річним місцевим жителем, не вичерпали себе.
"Як ми встановили, автомобіль
ВАЗ, що став учасником ДТП, затриманий взяв без дозволу господаря, тобто фактично незаконно
заволодів транспортним засобом.
Тож, окрім адміністративної відповідальності за вчинення ДТП та
кермування авто у стані сп’яніння,
йому загрожує ще й кримінальне
покарання, а це до 5 років обмеження або позбавлення волі",– розповів
начальник Коростенського відділу
поліції Михайло Старовойт.
Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом)
Кримінального кодексу України.

Повідомлено про підозру голові
сільської ради, яка підробила
документи про незаконне
надання у власність 2 га землі

На Житомирщині
викрито підпільний
цех з виробництва
фальсифікованого
алкоголю
У приміщенні колишнього тракторного парку виявили
підпільний цех з виготовлення алкогольної
продукції.
Прокуратурою Житомирської
області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному
провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних
товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для
життя і здоров'я людей та їх незаконний збут, за ч. 3 ст. 204 КК
України.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури Житомирської області, установлено, що

групою осіб без відповідного
офіційного дозволу та ліцензії
на території Бердичівського району у приміщенні колишнього
тракторного парку організовано
підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів.
У п’ятницю, 25 травня, прокуратурою області спільно із податковою міліцією області проведено
санкціонований обшук у місці виготовлення алкогольної продукції.
За результатами обшуку вилучено 2,5 тисячі літрів спиртовмісної продукції, компоненти та
обладнання для її виробництва,
а також транспортний засіб.
Нині вирішується питання
про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція області.

Голову однієї з сільських рад області підозрюють у підробці
документів.
Прокурором Житомирської
області Любомиром Війтовичем
повідомлено про підозру особі,
яка на момент вчинення злочинів
обіймала посаду сільського голови,
у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, за
ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як повідомляють у пресслужбі прокуратури області,

зазначена особа підозрюється
у тому, що у серпні 2014 року, працюючи на посаді голови сільської
ради Ємільчинського району, підробила рішення сільської ради
про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою на земельну
ділянку площею 2 га та рішення
про затвердження цього проекту.
Унаслідок незаконних дій
посадовця із власності місцевої
громади безпідставно вибула зазначена земельна ділянка (колишній тракторний парк) ринковою
вартістю понад 78 тис грн, що
знаходиться на території села.
Наразі у кримінальному про-

вадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідчий відділ
Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в області.
Додатково: за злочини такої
категорії передбачено покарання – від арешту на строк до 6
місяців – до обмеження волі на
строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк,
з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років, із штрафом від двохсот
п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Пулинському районі поліцейські
розслідують підпал будинку
28 травня до поліції
надійшло повідомлення про пожежу
в одному з нежилих
будинків с. Івановичі.
З’ясовуючи обставини, поліцейські встановили чоловіка, який
причетний до підпалу оселі.
Дим, який йшов з будинку, де
ніхто не проживав, вчасно помітили місцеві та кинулись гасити

вогонь, одночасно повідомивши
про подію до відповідних служб.
Згодом поліцейські на місці
з’ясували, що пожежа виникла
в одній з кімнат, де загорілись побутові речі. У ході встановлення
усіх обставин події стало очевидним, що у будинок було занесено
стороннє джерело вогню.
– Ми встановили, що підпалити будинок намагався 26-річний
місцевий молодик, який пошкодивши замок на вхідних дверях
уночі проник до оселі, – розповів

начальник Пулинського відділення поліції Віктор Лисюк. – Причиною такої неадекватної його поведінки стали банальні неприязні
відносини з власницею будинку.
За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження
за ст. 15 (Замах на злочин), ст. 194
(Пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Чоловікові,
який раніше уже притягувався до
кримінальної відповідальності,
може загрожувати від 3 до 10 років
ув’язнення.
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Ірина Артьомова
мріє стати
дитячим лікарем
Ірина Артьомова – одинадцятирічна дівчинка з міста
Луганська, а саме зі
Станиці Луганської.
У зв`язку з війною Ірина
переїхала з батьками до мальовничого міста Житомира.
Тут знайшла багато друзів
та нові захоплення. Чарівна

Кір не відступає:
МОЗ закликає
вакцинуватися
Спалах кору в Україні триває, зокрема
на Житомирщині
з початку року зареєстровано 151 випадок
захворювання.
За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ
України, за 20-й тиждень 2018 року
на кір захворіли 1610 людей (642
дорослих і 968 дітей). Зупинити
спалах може тільки посилена
імунізація.
«Міністерство охорони здоров`я
вживає заходи для підвищення
рівня імунізації та проведення
щеплення дітям, які свого часу
пропустили планову вакцинацію,
та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи
з вакцинації. МОЗ рекомендує проводити вакцинацію у тимчасових
кабінетах щеплень в організованих дитячих колективах – дитячих
садках та школах, аби зупинити
розповсюдження захворювання», –
йдеться у повідомленні МОЗу.
Нагадаємо, у квітні рішенням
оперативного штабу МОЗ вікові
рамки додаткової імунізації були
розширені до 18 років. Згідно з розрахунками, заразі в Україні 760 тисяч дітей, які вчасно не отримали
першу або другу дозу КПК, і всі
вони мають якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.
Кір – небезпечне і дуже заразне
захворювання, ліків від якого не
існує, а ускладнення цієї хвороби
можуть мати смертельні наслідки.
Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають

у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.
Тож батьки, якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або
6 років, їй необхідно зробити
щеплення відповідно до календаря. Якщо ж дитина пропустила першу чи другу дози вакцини
КПК за графіком, зверніться до
медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. Вакцина проти
кору є у наявності в усіх регіонах.
Для щеплень КПК в Україну зараз
постачається вакцина “Пріорикс”
виробництва “Глаксо Сміт Кляйн”;
вона якісна, ефективна і безпечна,
надається державою безкоштовно.
Станом на 17.05.2018 року в Україні 988 тисяч доз вакцин, також
очікуються подальші поставки
вакцини КПК. Якщо в окремому
лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до
департаменту/управління охорони
здоров’я ОДА.
З початку року на кір захворіли
16 819 людей – 6 850 дорослих і 9 969
дітей. За цей час від ускладнень
кору померло дев’ятеро людей:
шестеро дітей і троє дорослих.
Найбільше людей захворіли на
кір у Закарпатській (всього 2262
людини: 433 дорослих і 1829 дітей),
Івано-Франківській (всього 2232 людини: 665 дорослих і 1567 дітей),
Львівській (всього 2122 людини:
677 дорослих і 1445 дітей), Одеській
(всього 1643 людини: 813 дорослих
і 830 дітей) та Чернівецькій (всього
1113 людей: 370 дорослих і 743 дитини) областях. На Житомирщині з початку року зареєстровано
151 випадок захворювання на кір
(серед дорослих – 103, серед дітей
у віці 1–17 років – 48).

дівчинка цілеспрямована та
дуже активна, вивчає польську, німецьку та англійську
мови. Захоплюється малюванням, танцями, навчається у модельному агентстві
"Глорія" та бере участь у багатьох виступах та конкурсах
з театром мод "Інанна". Вже
має багато перемог, а саме:
2-га віце-міс "Найкрасивіша
Топ-Модель України"; 1-ша
віце-міні-міс Житомира 2016

р.; Супер Гран-прі «Міні-міс
Житомира». За всі її успіхи
Ірина вдячна своїм батькам та
викладачам, які допомагають
розкривати її таланти та вірять в її здібності.
Талановита дівчина мріє
стати дитячим лікарем, бо
хоче допомагати та лікувати
діток з Донбасу. А найбільша
мрія Ірини – щоб скоріше закінчилася війна у нашій рідній країні.

Профілактика
куріння
Повірте старому лікарю – куріння дійсно
шкідливе!
Шкідливе усім, але особливо молодим жінкам, вагітним,
мамам, які годують немовлят.
«Утримайтесь! Це окупиться
у ваших дітях», – ці слова належать Миколі Амосову, академіку Національної академії
наук і Національної академії
медичних наук України.
Шкідливий вплив куріння
на організм людини відомий
давно, однак тільки в другій
половині ХХ ст. суспільство
почало усвідомлювати масштабність людських і економічних втрат, спричинених цією
шкідливою звичкою.
За розрахунками фахівців
Всесвітнього банку, економічні
втрати, зумовлені курінням, сягають 200 млрд доларів США на
рік. Рівень смертності від серцево-судинних захворювань серед
курців удвічі вищий, ніж серед
тих, хто не палить. Відповідно
до визначення ВООЗ курцем
вважають людину, яка випалює
1 цигарку в день. У середньому в світі палять 48% чоловіків
і 12% жінок.
Куріння істотно підвищує
ризик розвитку раку ротової
порожнини, глотки, гортані,
стравоходу, підшлункової залози, нирок, сечового міхура.
Курець завжди має неприємний, «скрипучий» голос, який
називають «прокурений». Відчутно страждає і головний мозок: пригнічується його активність, порушується робота всіх
внутрішніх залоз і навіть тих,
від яких залежить вироблення

підшлункового соку. Внаслідок
цього у курця завжди спостерігаються поганий апетит, кволість, часто болить голова.
Наркотична речовина – нікотин, яка міститься у цигарці,
порушує концентрацію уваги,
знижує активність нервової
д і я льнос т і і призвод и т ь до
н ікот инової за леж нос т і ві д
цигарок. Тому на пораду курця
«затягнись – прочистить мізки» все діє навпаки. Курець,
так им чином, не прочищає
мізки, а «забиває баки». Так
форм ує т ьс я найва ж ливі ша
форма залежності від наркотиків – психологічна. Адже ця
звичка стає частиною характеру людини і робить характер
дратівливим. Палять не тому,
що нервують, а нервують через
те, що палять.
Подолати шкідливу звичку,
яка вже стала рисою характеру,
непросто. Адже фізіологічна
залежність зникає приблизно
через місяць утримання, а от
для подолання психологічної
залежності необхідне тверде
вольове прагнення мужньої людини, яка досягає успіху у всіх
своїх справах.
Куріння – вибір невдах!
Лікар із загальної
гігієни Житомирського
міськрайонного відділу
ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України»
В. Г. Чорномаз

КОЛОНКА
З ким буде жити дитина:
правове вирішення
спору між батьками
Після розлучення батьків постає питання: як визначитися,
з ким має проживати дитина?
Як це питання регулюють законодавчі норми? Детальніше про це,
в межах проекту «Я маю право!»,
розповіли фахівці Ємільчинського бюро правової допомоги.
Якщо батьки проживають
окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначається нею самою (стаття
160 Сімейного кодексу України).
У випадку недосягнення згоди
щодо того, з ким із батьків буде
проживати малолітня дитина,
спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування
або судом (стаття 161 Сімейного
кодексу України).
Під час вирішення спору щодо
місця проживання малолітньої
дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх
батьківських обов'язків, особиста
прихильність дитини до кожного
з них, вік дитини, стан її здоров'я
та інші обставини, що мають істотне значення.
Орган опіки та піклування
або суд не можуть передати
дитину для проживання з тим із
батьків, хто не має самостійного
доходу, зловживає спиртними
напоями або наркотичними
засобами, своєю аморальною
поведінкою може зашкодити
розвиткові дитини.
Якщо орган опіки та піклування або суд визнав, що жоден із
батьків не може створити дитині
належних умов для виховання
розвитку, на вимогу баби, діда
або інших родичів, залучених до
участі у справі, дитина може бути
передана комусь із них.
Якщо дитина не може бути
передана жодній із цих осіб,
суд на вимогу органу опіки та
піклування може постановити
рішення про відібрання дитини
від особи, з якою вона проживає,
і передання її для опікування органу опіки та піклування.
За загальним правилом батьки самостійно визначають місце
проживання своїх дітей. Стаття
160 Сімейного кодексу України
встановлює, що місце проживання дитини, яка не досягла десяти
років, визначається за згодою
батьків. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років,
визначається за спільною згодою
батьків та самої дитини.
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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Євроінтеграція

Захист творчості
та інтелектуальної власності
за європейськими нормами
Захист інтелектуальної власності
стимулює не тільки
розвиток інновацій
і творчості, а й розвиток зайнятості та
підвищення конкурентоспроможності.
Підписана Угода про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії та їх державами-членами,
з іншої сторони, зобов’язала Україну максимально наблизити законодавство до загальноєвропейського.
Зокрема, це стосується й оновлення
системи прав інтелектуальної власності. Запроваджені зміни сприятимуть створенню у нашій країні
стабільного правового середовища
для захисту прав інтелектуальної
власності, що заохочуватиме прихід
іноземних інвесторів.
Ще донедавна наближення
України до законодавства Європейського Союзу в цій царині залишалося мізерним. Неодноразово нам
натякали про повільний прогрес із
впровадження законів щодо захисту прав інтелектуальної власності.
Першими важливими перемогами у сфері інтелектуальної власності для нашої країни почалися
з боротьби проти неліцензійних
програм та ухвалений закон про
кінематографію. Зокрема щоб
не допустити розміщення нелегального контенту на веб-сайтах,
в Україні запроваджений механізм
моніторингу та контролю інтернет-простору.
В березні поточного року Верховною Радою ухвалено закон щодо
охорони географічних зазначень.
З набуття його чинності вступає
в силу новий порядок захисту
географічних зазначень товарів
та послуг, які мають узгоджуватися із вимогами Європейського
Союзу. Відповідно, назва товару,
що має особливу якість чи репутацію, зумовлену географічним
походженням, захищається законом в системах національного та
міжнародного права. Наприклад,
всесвітньо відома назва «шампанське» (ігристе вино з винограду,
який росте у французькому регіону
Шампань), захищена правом ЄС.
Також, Мінекономрозвитку прагне
уточнити умови надання правової
охорони географічному зазначенню

та підстави для відмови в наданні
такої відмови, уточнити коло осіб,
які мають право на державну реєстрацію географічного зазначення.
Черговим успіхом варто назвати
прийняття в травні 2018 року революційного закону «Про ефективне
управління майновими правами
правовласників у сфері авторського
права і суміжних прав». Головна
мета даного закону – змінити діючу
систему управління авторськими
і суміжними правами. Вступають
в силу чітко прописані основні
засади діяльності та функції організацій колективного управління.
Відтак буде здійснюватися збір та
розподіл винагороди за використання у власних цілях творів або
виконань, зафіксованих у відеограмах і фонограмах. Це стосується й
аудіовізуальних творів, за кабельну
ретрансляцію об’єктів авторського
права та суміжних прав.

Важливість сфери авторського
права і суміжних прав
На сьогодні в Україні здійснюють діяльність 19 організацій
колективного управління (ОКУ),
які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за використання об’єктів авторського права
і суміжних прав (музичних творів,
фонограм, відеограм тощо). При
цьому при наявній правовій прогалині в регулюванні їхньої діяльності
за 2016 рік загальний отриманий
ними дохід склав 80 млн грн.
До повноважень Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України входить забезпечення
ведення обліку організацій колективного управління, визначення
уповноважених організації колективного управління та здійснення
за ними нагляду. Проте, як виявилося, реалізація даних повноважень
на дії неможлива. Центральний
орган виконавчої влади, який відповідає за напрям діяльності цих
організацій, не має права брати
на облік нові бажаючі організації,
відкликати свідоцтва в уже чинних
та призначати серед них уповноважених. Навіть якщо організації
зловживають своїм становищем і на
них періодично скаржаться автори, центральний орган виконавчої
влади ніяк не може на це вплинути.
Саме тому так важливо визначити
заходи контролю за діяльністю організацій колективного управління.
До прийняття цього закону, не
беручи до уваги часткове регулювання законом «Про авторське пра-

во і суміжні права» діяльності організацій колективного управління
та їх уповноважених організацій, не
було визначено видачу, переоформлення, анулювання свідоцтва про
визначення організації колективного управління уповноваженою
організацією.
З прийняттям у 2014 році Директиви Європейського парламенту та
Ради «Про колективне управління
авторським та суміжними правами
та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою
онлайн використання на внутрішньому ринку», виникла необхідність максимально переглянути та
оновити діючі моделі регулювання
діяльності організацій колективного управління. Лише створивши
законодавчий фундамент для діяльності організацій колективного
управління, ми зможемо побачити
перші позитивні результати Закону
України «Про ефективне управління
майновими правами правовласників
у сфері авторського права і суміжних прав». Якщо ж Україна і надалі
буде гальмувати впровадження законів інтелектуальної власності, то ми
маємо всі підстави втратити доступ
держави до системи преференцій
США. Окрім того, це призведе до
економічних збитків. Проте ми
сподіваємося, що новоприйнятий
закон покращить репутацію нашої
країни на міжнародній арені та наведе порядок у забезпеченні прав та
інтересів суб’єктів авторського права
та суміжних прав.
Прийнятий закон «Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав» матиме такі позитивні
наслідки:

1. Врегульовані питання діяльності організацій колективного
управління на законодавчому рівні.
2. Приведена нормативно-правова база в авторському праві і суміжних правах стане відповідною
до закону «Про адміністративні
послуги».
3. Імплементовані положення
директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими
та суміжними правами, а також
мультитериторіальне ліцензування
прав на музичні твори, мета яких –
онлайн використання на внутрішньому ринку.
4. Забезпечена відкритість діяльності організацій колективного
управління.

Ситуація з інтелектуальною
власністю на Житомирщині
Для більш досконалого розуміння новацій новоприйнятого закону ми звернулися за допомогою
до департаменту агропромислового
розвитку та економічної політики
Житомирської обласної державної
адміністрації. Результат ми отримали неочікуваний. У департаменті
нас запевнили, що вони не займаються цим питанням, оскільки
в них немає ще цього положення.
Своєю чергою, журналіста перенаправили до обласного управління
освіти та науки, адже, за їхніми
словами, питання інтелектуальної
власності координує саме воно.
Поспілкувавшись із працівниками управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, ми
знову не знайшли відповідального.
– Я – не компетентна, у мене
навіть у посадових обов’язках ці питання не прописані. Раніше всі функ-

ції, які стосуються інтелектуальної
власності, були підпорядковані Міністерству освіти. Потім пройшов
час, і дані повноваження передали до
Мінекономіки. Тоді ми звернулися до
керівництва облдержадміністрації
з тим, що управління освіти більше
не може займатися інтелектуальною власністю. Отже, якщо раніше
ми дійсно закривали ці питання,
останнім часом ними не володіємо,–
зазначає провідний інспектор відділу з питань професійно-технічної
та вищої освіти Сталіна Терабіж.
– Діяльність Державної служби
інтелектуальної власності України
спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, – наголосила посадовець.
Після чергового спілкування
в стінах облдержадміністрації, яке
знову не принесло жодних результатів, на допомогу нам прийшла
адвокат з питань інтелектуальної
власності Олена Дроздова. Юрист
переконана, що поява нового закону
покликана подолати ряд правових
колізій. В першу чергу це стосується
організацій колективного управління (ОКУ) з чітким розумінням суті
їх діяльності, порядку утворення та
конкретизації функцій.
– Відповідно до нового Закону,
ОКУ зобов’язана здійснювати виплату винагороди правовласникам,
вживаючи при цьому всіх належних
і можливих заходів щодо їх пошуку.
Якщо ОКУ не вдається встановити
місцезнаходження правовласника
і це призводить до невиплати йому
належної винагороди, правовласник
має звертатися до суду із позовом
про такі дії,– зазначає пані Олена.
Отож можна зробити висновок, що новоприйнятий закон є
найбільш доцільним способом
визначення суб’єктів, які здійснюватимуть колективне управління
майновими правами правовласників. На думку адвоката, акт не
лише детально регулює питання
діяльності ОКУ в Україні, а й посилює гарантії захисту прав правовласників, покладаючи на ОКУ,
установу та користувачів ряд додаткових обов’язків і створюючи
механізм їх реалізації і виконання.
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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ЗЕМЕЛЬНИЙ МОРАТОРІЙ:
скільки втрачають українці

Алла Герман

Так званий мораторій на землю діє
в Україні вже протягом 17 років. За цей
час його дія спричинила цілий ряд негативних наслідків для
України та українців.
В інтерв'ю Bloomberg Сату
Кахконен, директор Світового
банку у справах України, Білорусі та Молдови, зауважила, що
мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення
вартує економіці України декілька мільярдів доларів втраченої
продуктивності і надходжень до
бюджету, власники ж паїв щорічно недоотримують близько
$3 млрд орендних платежів. Ця
цифра співставна з витратами
державного бюджету України
на оборону держави. Ситуацію
прокоментував консультант Світового банку з земельних питань
Денис Нізалов.

Для власників
земельних паїв
За словами експерта, власник
паю, який не хоче або не може
його обробляти, не має іншої альтернативи, ніж здати в оренду. Як
наслідок, ціна оренди земельних
паїв значно занижена. Власники
паїв недоотримують в середньому

13–18 тис. грн на рік. Це половина
пенсії за рік, яку б селяни могли
отримати додатково.
«За даними Держгеокадастру,
власник середнього паю 3,6 га в середньому отримує 50 доларів за
га орендної плати за рік. За підрахунками Світового банку, цей показник повинен становити близько
250 доларів за га, як у Болгарії чи
Польщі. До речі, в Україні найнижча ціна оренди гектара серед
країн Європи.
Всього в Україн і 6,9 млн
власник ів паїв, дві третини
з них – здають землю в оренду.
Тобто 4,6 власників могли б отримати у п'ять разів більшу орендну
плату», – зазначив Денис Нізалов.

Для фермерів

Працюючи на орендованій
землі, яку не можна придбати
у власність законним шляхом і без
впевненості, що завтра її так само
можна буде обробляти, фермери
часто віддають перевагу однолітнім культурам.
«За даними 2012 року, прибутковість багаторічних культур
становила $1770, а прибутковість
соняшника, для порівняння, – $770
на 1 га. Інвестуючи в однолітні
культури замість багаторічних,
фермер щороку втрачає приблизно $1000 прибутку з кожного га», –
повідомив консультант Світового
банку з земельних питань.
Крім того, через малі розміри ділянок (паїв), що надаються
в оренду, аграрні підприємства
в середньому змушені укладати
понад 30 договорів для оренди
100 га. На практиці це означає
великі витрати на укладання та

обслуговування договорів і великі ризики, що хтось із власників
(чиї паї розташовані, наприклад,
серед поля) відмовиться продовжувати договір.
За словами Дениса Нізалова,
13% договорів (понад 1 млн переукладаються щороку. Виробники
витрачають близько 107 грн за
га на обслуговування договорів
оренди. У масштабах країни – це
$80 млн щорічно.
Орендована земля, на якій
працюють фермери, не є для них
активом, який можна використовувати для залучення банківського
фінансування. Тобто взяти кредит
у банку під доступні відсотки на
купівлю пального і добрив чи на
будівництво сховищ для зберігання продукції фермер не може.

Для сільських територій
та місцевих бюджетів
Фахівці зауважують, щороку
з мапи України зникають близько 30 сіл. Розуміємо, що в реаліях
сьогодення для розвитку села потрібні інвестиції та робочі місця.
Тобто необхідні умови, за яких селяни залишатимуться і матимуть
можливість заробляти.
«Однак, працюючи в умовах,
коли орендаря завтра можуть
прогнати з землі, про довгострокові інвестиції не йдеться.
Фермери та сільськогосподарські
компанії не ризикують вкладати
кошти у багаторічні культури
та довгострокові проекти. Тож
молодь продовжує залишати
села, не отримуючи перспектив
роботи та гідних умов для проживання.

Заниженість вартості оренди,
про яку говорилось, «сірі» схеми
заволодіння землею, що часто
взагалі не передбачають документального оформлення – це
недоотримані надходження до
бюджетів сільських громад, тобто
непобудовані школи, амбулаторії,
дороги. До речі, сільські бюджети
зазвичай на 90% формуються саме
з земельних податків», – сказав Денис Нізалов.

Для країни

Тут консультант Світового банку з земельних питань зазначив,
що на жаль, орендарям часто не
надто важливо, в якому стані буде
земля після завершення дії договору оренди.
«Орендар не є власником і, що
найголовніше, не може ним стати
законним шляхом, тому зосереджується, як правило, на отриманні
швидкого прибутку. Звідси маємо
поширену практику, коли поля не
просто засіваються однорічними
культурами (соняшник, кукурудза,
ріпак), а й при цьому не дотримується сівозміна, не вноситься у ріллю достатньої кількості добрив.
Для порівняння: в ЄС на гектар
вноситься 120 кг добрив, у нас –
в 2,5 менше. Найбільш корисні
для відновлення органічні добрива
майже не використовуються», –
розповів Денис Нізалов.
В результаті за останні 20 років
вміст ґумусу в українських чорноземах зменшився в середньому
з 3,36% до 3,14%. При цьому землі
з 2,4% ґумусу чорноземами вже не
вважаються. Тобто частина українських чорноземів ризикують перестати ними бути. Як повідомив

експерт, що стосується державного бюджету, то він щороку втрачає
близько 1 млрд грн внаслідок заниженої орендної плати с/г земель
державної власності.
«Також мораторій негативно
впливає на торговельний баланс.
Україна експортує сировинні
сільськогосподарські культури
із низькою доданою вартістю,
а імпортує фрукти, м’ясні та
молочні продукти із високою
доданою вартістю. Пересічні ж
громадяни купують у магазинах
імпортні яблука (за ціною апельсинів та бананів), оскільки через
відсутність гарантій на володіння землею в Україні маємо проблеми із розвитком садівництва,
ягідництва, вирощування великої
рогатої худоби. Україна, "житниця Європи", купує у Польщі
яблука, у Нідерландів – картоплю,
у Бельгії – яловичину», – розповів
Денис Нізалов.
Додамо, Європейський суд визнав земельний мораторій в Україні порушенням прав людини.
Україна поки не сплачуватиме
компенсації позивачам, але суд ще
може призначити виплати. Таке
рішення суд ухвалив у справі "Зеленчук і Цицюра проти України".
Цей розгляд ініціювали власники
земельних ділянок з Івано-Франківська та Тернополя. Обидва заявника отримали невеликі земельні
ділянки у спадок. Землевласники
зараз отримують ренту, але, згідно
з їхньою заявою, заборона на продаж ділянок порушує їхні права
власності.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом "VoxConnector"
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Споживачу

Як правильно вибрати фундамент для
приватного будинку: поради фахівців
Будівництво будь-якого
житлового будинку, промислового корпусу, іншого
виду будинків починається
з підготовки фундаменту.
Правильний розрахунок
і монтаж фундаменту є
гарантією тривалої експлуатації будівлі без зсувів,
появи тріщин у стінах, виникнення інших проблем
з порушенням геометрії.
У цій статті ми розповімо вам про те,
які є види фундаменту та який краще піді-

йде для приватного будинку.
Отож почнемо. Фундаменти бувають
різні, але кожен з них переслідує одну мету:
правильно розподілити вагу будови на несучий його грунт. Залежно від декількох
важливих параметрів, а саме: вид грунту,
глибина грунтових вод, висота і вага будівлі, що зводиться, наявність у неї певних
елементів (наприклад колон), вибирається
найбільш відповідний тип фундаменту.

Стрічковий фундамент

Почати варто саме з нього як з найпоширенішого типу фундаменту. Сьогодні часто можна почути думку про його
ненадійність, про те, що він починає
кришитися вже через двадцять років
експлуатації. Частково це правда, але
така думка справедлива більшою мірою
щодо тих фундаментів, які були закладені

чверть століття тому і тепер вимагають
ремонту і оновлення.
Але сучасні технології дозволяють
створювати куди більш довговічні стрічкові фундаменти, які вам не доведеться
підливати через такий короткий термін.
Крім того, надійність і міцність стрічкової
конструкції, як і її кінцева вартість, багато
в чому визначаються матеріалами, які використовуються.
Особливість стрічкового фундаменту
полягає в тому, що він будується по всьому периметру як зовнішніх стін, так і внутрішніх (звідси і назва). Починається все
з розбиття на місцевості осей фундаменту
за допомогою теодоліта, геодезичного вимірювального приладу. Потім риють траншеї, утрамбовують і насипають стандартну
піщану подушку. Підгрунтя стрічкового
фундаменту покривають рубероїдом, він

буде запобігати витоку цементного молока.
Потім слідує монтаж каркасів з арматури
і опалубки, потім безпосередньо залиття
фундаменту. Опалубку в кінці прибирають.
Такий фундамент – це класика, він має
досить посередні характеристики універсальності, якості та вартості.

Монолітний фундамент

Проблемним грунтам часто «прописують» такий тип фундаменту за його
надійність і універсальність. Якщо грунт
пучинистий, просідає чи з високим рівнем
грунтових вод, монолітний фундамент впорається з такими проблемами і дозволить
розташувати на такому грунті не тільки
невеликий будинок, але і велику будову.
Влаштований він таким чином. У виритому і добре утрамбованому котловані
в три шари укладають пісок, гравій, гідро-
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ізолюючий матеріал. На гідроізоляційний
шар заливається бетон, але спершу тонким
шаром. Наступний етап – укладання арматури, а потім йде остаточне закачування
бетонного розчину.
Крім універсальності, монолітний фундамент славиться також своєю надійністю
і довговічністю, якщо правильно витримана
технологія його «приготування». Він здатний
витримати високі вагові навантаження і залишає певний простір для маневру на випадок раптових змін у будівельному проекті.
А от чим не може похвалитися монолітний фундамент, так це низьким бюджетом. Як і все міцне і надійне в цьому світі,
він коштує дорого. Крім того, монолітний
фундамент може завдати чимало проблем
у разі, якщо ландшафт дуже рельєфний.

Пальовий фундамент

Будиночок на палях асоціюється у нас,
першою чергою, з водоймами. Будинок на
березі озера, а то й прямо над водою, пірси
і причали – ці споруди дійсно не обійдуться
без пальового фундаменту. Він приходить
на допомогу там, де інші рішення безсилі.
Однак їх застосовують аж ніяк не тільки на
відкритій воді, але також і в місцевості, де
просто високий рівень грунтових вод.
Найпопулярніший на сьогодні вид пальового фундаменту – пальово-гвинтовий.
Він технологічний, швидко збирається, має
величезний діапазон різних рішень і підстав,
якісний і досить недешевий. Зате змонтувати
такий фундамент можна всього за пару днів,
за умови, що монтажем будуть займатися
професіонали, і ви дуже скоро отримаєте
якісний і надійний фундамент.

Середа, 30 травня 2018

Існують і дешевші варіанти. Найдешевший пальовий фундамент –буронабивний.
Але з ним часто виникають труднощі, якщо
доводиться працювати з високими ґрунтовими водами. Трохи дорожче будуть пальові фундаменти ТІСЕ, ТІСЕ-Ф плугове. Ці
пальово-стрічкові конструкції також часто
використовуються там, де це зручно.

Стовпчастий фундамент

Цей вид – найпростіший, найдешевший
і тому ненадійний. На вигляд це – окремі
кам’яні або навіть дерев’яні опори, вбиті
під стіни будинку. Застосування його виправдано лише для легких конструкцій.
У вашому будинку не повинно бути ні
цокольного поверху, ні підвалу, якщо ви
вирішите поставити його на стовпчастий фундамент. Розпрощайтеся з ідеями
будинку з важких матеріалів. Легкий будинок з дерева може вистояти на такому
фундаменті за умови надійного ґрунту,
не схильного до пучення та інших переміщень. Незаперечною перевагою стовпчастого фундаменту є його ціна, швидкість
зведення і простота використання.
Взагалі фундамент дійсно дуже дорогий, часто його ціна сягає більше чверті
вартості всього будинку. Але намагатися
заощадити на ньому – верх недалекоглядності і вкрай нерозсудлива поведінка. Слід
пам’ятати, що, наприклад, неправильно
покритий дах може призвести до необхідності переробляти по новій тільки його,
а от неправильно закладений фундамент
може вилитися в гіршому випадку у вартість всього будинку, всіх витрачених на
нього матеріалів, часу і грошей.

Споживачу
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Політична арена

Вилкул: Правительство резко сократило
финансирование науки - ученые массово
уезжают за границу, а страна лишается будущего
Сопредседатель
фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул на своей странице
в Facebook написал:

«Получил ряд звонков от ученых, которые были в ярости от
очередных пафосных поздравлений власти в честь Дня науки.
Идет тотальное уничтожение науки. Ученые с мировыми именами
задавали вопрос: кто придумал
превратить Украину в отсталую
страну?».
Напомним, 19 мая в Украине
отметили День науки.
Вилкул сказал: «Развитые
страны системно наращивают
финансирование науки, а у нас
правительство с 2013 по 2017 сократило финансирование науки
на треть – до 0,45% ВВП, а на научно-исследовательские разработки
сократило вдвое – до 0,16% ВПП.
Для сравнения, в США финансирование составляет более 2%,
в Японии – более 3%, в Чехии –

1,68%, Эстонии – 1,28%.
В январе-марте 2018 г. в режиме неполной занятости (нет денег
не только на зарплаты ученым, но
и на оплату коммуналки!) работали 117 из 178 научных учреждений
Национальной академии наук».
Одним из катастрофических
последствий политики нынешней
власти Вилкул назвал «отток мозгов»: «С 2013 по 2017 количество
ученых сократилось на 60 тысяч
человек (почти на треть). Большинство уехали за границу. Для
понимания: средний уровень
зарплат ученых в нашей стране – 8 212 грн. (309 $). Доктор наук
в Польше получает 2 800$, в Китае – 3 100$».
Среди других последствий резкого сокращения финансирования
науки оппозиционер отметил разрушение системы подготовки молодых ученых. «Финансирование
системы Малой академии наук
Украины и учреждений внешкольного образования в 2018 году
сократили по сравнению с 2013
годом на 83%», – сказал он.
Вилкул подчеркнул, что еще
три года назад вместе с учеными
разработал пакет законопроектов

по поддержке науки и образования. Напомним, пакет законопроектов включает: № 2760 от
29.04.15, № 2721 от 23.04.15, 7402
от 14.12.2017, № 6191 от 15.03.2017,
№ 6189 от 14.03.2017 и другие.
«Парубий просто не выносит
их в зал для голосования. Также

при формировании госбюджета
мы требовали, чтобы затраты на
науку в 2018 году были установлены в размере 1% от ВВП, но это
предложение также было отклонено», – сказал Вилкул.
Он резюмировал: «Выборов
и смены власти ждут все, кто ве-

рит в нашу страну и готов работать для ее развития».
Александр Вилкул системно
требует от власти принять пакет
законопроектов о восстановлении
мира, по поддержке промышленности, науки и образования.

Депутати бюджетної комісії обласної ради
не підтримали питання по ТОВ «Валки-Ільменіт»
Алла Герман

Дане питання не
стояло на порядку
денному комісії,
втім, за пропозицією одного з депутатів це питання все ж
таки розглянули.
Вк л ю ч и т и п и т а н н я п о
ТОВ «Валки-Ільменіт», а саме
надання дозволу підприємству
на розроблення проекту відведення земельних ділянок
комунальної власності для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення
до порядку денного, і проголосувати за відмову підприємству. Таку пропозицію 25 травня на розгляд комісії з питань
бюджету і комунальної власності виніс депутат обласної
ради Ілля Смичок.
«Останніх два тижні ми
бачимо на телеканалі 1+1 в новинах поливання брудом всієї

обласної ради і депутатів стосовно підприємства «ВалькиІльменіт». Вчора проходила комісія з питань екології, де було
винесено це питання, і підприємство отримало відмову. На
жаль, на нашій бюджетній
комісії, яка з даного питання
є профільною, немає в порядку денному цього питання.
Тому є пропозиція включити
в порядок денний питання по
«Вальки-Ільменіт» і раз й наза-

вжди показати громадськості
й усім нашу депутатську позицію стосовно цього підприємства. Прошу підтримати
мою пропозицію», – закликав
Ілля Смичок.
Зрештою депутати обласної
ради включили дане питання
до порядку денного та проголосували за відмову ТОВ «ВалкиІльменіт» у відведенні земельних ділянок.
Додамо, 31 травня під час

сесії Житомирської обласної
ра д и деп у тат и п ла н у ва ли
розгл ян у ти питан н я щодо
надання ТОВ "Валки-Ільмен іт" у корис т у ван н я пона д
10 0 га л іс у д л я ви до бу т к у
ільменіту, але через збурення громадськості та позицію
прокуратури Житомирської
області депутатські комісії не
підтримали це питання.
Зазначимо, ТОВ «ВалкиІльменіт» зареєстроване на

кіпрську компанію "Діаго ентерпрайзез лімітед" ("Diago
enterprises limited") та ПАТ
"Юкрейніан кемікал продактс",
бенефіціаром фірми вказаний
Дмитро Фірташ.
Нагадаємо, 15 травня на
Житомирщині у місті Іршанську в гаражі знайшли мертвим начальника виробництва
ТОВ «Валки-Ільменіт». За попередньою інформацією, було
скоєно смогубство.
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Культура
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Головні українські фестивалі червня:
музика, драйв та смаколики
Аліна Бойко

Фестивальний сезон вже
в розпалі. Якщо бажаєте відчути різноманіття культури,
поспостерігати за стародавніми традиціями та драйвово відпочити під музику,
перелік яскравих вражень
червня саме для вас.

сцени: акустична буде знаходитися в Старому
замку, а для поціновувачів "важчої" музики
сцену облаштують на валах Нового замку.

«Рок Булава»

Коли: 29 червня.
Де: Переяслав-Хмельницький.
Ця подія припаде до душі поціновувачам
"важкої" музики. Фестиваль "Рок Булава" запрошує всіх наприкінці червня до міста-музею
Переяслав-Хмельницький. Пакуйте намет,
спальник та каремати і проведіть незабутні
кілька днів та ночей на березі Дніпра. Серед
заявлених учасників: Green Grey, "Дай Дорогу!",
Karna, Season Of Melancholy, TT’34, Рубікон,
День Гніву та багато інших.

 Фестиваль «Рок Булава»

«Форпост»

Коли: 1–3 червня.
Де: Хмельницька область,
Кам'янець-Подільський,
Стара фортеця.
На початку літа, а саме 1–3 червня,
в Кам'янці-Подільському на території Старої
фортеці відбудеться один з наймасштабніших
середньовічних фестивалів – "Форпост". Вже
вп'яте він збере всіх поціновувачів лицарської
романтики. Однак організатори обіцяють, що
цьогорічна подія буде ще грандіознішою, ніж
раніше. Гості зможуть побачити реконструкції
середньовічних боїв, лицарські поєдинки на
мечах, показові виступи історичного танцю,
постановки вуличного театру та вогняне
шоу. У програмі також цікаві майстер-класи
та справжній середньовічний ярмарок. Що
стосується музики, організатори обіцяють дві

 Фестиваль «Форпост»

«Porto Franko»

Коли: 14–18 червня.
Де: Івано-Франківськ.
З 14 до 18 червня в Івано-Франківську
пройде міжнародний мистецький фестиваль
«Porto Franko‑2018». Організатори обіцяють,
що захід стане справжнім мистецьким вибухом. Україну вперше відвідають прогресивний румунський гурт «Subcarpati» та
унікальний інструмент «Bambuso sonoro»
голландського майстра Ганса фон Коолвіжка. Спеціальним гостем фестивалю стане
представник древньої сенегальскої музичної
династії – Кеба Ціссохо, яка перенесе слухачів на західно-африканське узбережжя
Атлантичного океану.
М у з и к а є о д н и м і з н а п ря м к і в
п’ятиденного культурного форуму, але вона
варта окремої згадки. Тут вам і знані «Брати

Гадюкіни» та «Бумбокс», нова українська
сцена The Erised, Cepasa, Tik Tu, оригінальна
хіп-хоп ватага Subcarpati з Бухаресту, метр
Юрій Андрухович та гурт Karbido з новою
програмою «Літографії старого Станіслава».
Прозвучить музика Джона Кейджа у виконанні відомого піаніста Антонія Баришевського в залі очікування залізничного
вокзалу. А візуальна програма в галереї
ПОРТ’ALL презентує роботи більше 50-ти
художників з України, Німеччини, Голландії,
Японії, Білорусі, Румунії, Росії.

«Гармидер»

Коли: 9–10 червня.
Де: Львів.
Цього року захід проведуть у тематиці
літнього табору. А заснували його для того,
щоб популяризувати соціальне підпри-

ємництво та товари вітчизняного виробництва.
Найдостойніші українські виробники,
смачна їжа, розваги для дітей та дорослих,
танцювальні майстер-класи і атмосфера
справжніх пригод –на п’ятому фестивалі
«Гармидер», що відбудеться в улюбленій
локації містян – парку Горіховий гай.

Фестиваль гончарства

Де: с. Опішня, Полтавська область.
Коли: 25 червня.
Ювілейний X Тиждень Національного
Гончарного Здвиження «Здвиг‑2018» – щорічна науково-мистецька акція національного масштабу, яка спрямована на пізнання
традицій і досягнень гончарної культури,
розвиток сучасного гончарства, популяризацію мистецтва кераміки в Україні.
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Рік без російських соцмереж.
Що змінилось для українців?
Минув рік, як в Україні заблокували російські соціальні мережі. Тоді користувачі
та фахівці по-різному поставилися до обмеження: від
обурення до беззаперечної
підтримки.
Чи змінилися вподобання української
інтернет-аудиторії рік потому, аналізували
експерти.

Чи спрацювала заборона?

За даними міжнародного агентства «We
are social», 25,5 мільйона українців користуються мережею інтернет. З них понад 13 млн
використовують соціальні мережі. Проте більшість користувачів не усвідомлює, що, крім
розваг і спілкування, мережа несе чимало
загроз. Зокрема, через доступ до особистої
інформації, яку можуть використовувати
проти громадянина та держави в цілому.
17 травня минулого року Президент України Петро Порошенко увів у дію рішення
РНБО про заборону російських сайтів. Були
заблоковані сайти антивірусних компаній
«Лабораторія Касперського» і DrWeb, бухгал-

терської програми 1С, а також «Кинопоиск».
Проте найбільший резонанс викликало те,
що під блокування потрапили соцмережі
«ВКонтакте» та «Одноклассники», а також
низка сервісів «Яндекс» та «Mail.ru». На квітень 2017-го всі ці сервіси входили до топ‑10
найбільш відвідуваних сайтів України.
Попри доведені факти збору російськими спецслужбами особистих даних українців, користувачі та фахівці по-різному
поставилися до цієї заборони. Дехто з експертів підтримав цей крок, інші казали про
порушення прав людини і пророкували те,
що заборона не спрацює. Рік потому опонентів легко розсудити. За даними аналітичної
компанії Kantar TNS CMeter, на квітень 2018го жоден російський сервіс не потрапляє до
десятки популярних сайтів нашої країни.
За час заборони російські соціальні мережі
втратили щонайменше 30% охоплення і далі
щомісяця втрачають 1–2%.
Попри побоювання скептиків, для користувачів блокування не стало катастрофою.
На зміну російським продуктам прийшли
європейські та американські аналоги. Аудиторія «Вконтакте» відкрила для себе Facebook
та Instagram, навігаційні сервіси «Яндекс»
поступилися місцем продуктам Google. За
даними онлайн-видання Watcher, за останній рік кількість українських користувачів

Facebook зросла на 67% – з 6,6 до 11 мільйонів,
Instagram – з 3,6 до 7,3 мільйона. Лідерами за
охопленням української аудиторії стабільно
залишаються Google і Youtube.

Життя онлайн триває

Звичайно, соцмережі – це не тільки «лайки» та коментарі, а й бізнес. Великі українські
компанії від блокування не постраждали,
просто закрили офіційні акаунти в заборонених мережах. Представники ж малого
бізнесу, зокрема, ті, хто заробляв продажем
через спільноти «ВКонтакте», мали чимало
побоювань. Але й вони за рік змогли переорієнтуватися на інші шляхи продажів через
Instagram та Facebook, а часом навіть вийти
на новий рівень.
«Блокування російських соцмереж багатьох змусило мислити масштабніше і застосовувати нові канали збуту своєї продукції»,–
зазначає керівник Київського публічного
агентства комунікацій Інна Ковальчук.
Спеціаліст по контекстній рекламі Юлія
Майок погоджується, що після блокування
російських ресурсів генерувати трафік для
сайтів замовників стало значно складніше,
оскільки Google має вищі критерії і вимагає
якіснішого контенту.
Звісно, казати про повну відмову від
російських сайтів зарано. За статистикою,

кожен третій українець продовжує хоча б раз
на місяць відвідувати сторінку «ВКонтакте».
Таку статистику експерти вбачають типовою
і кажуть про перехідний період.
«Як показує досвід інших країн, у яких
соціальні мережі заборонені, кількість користувачів скоротилася, але близько 10 відсотків користувачів є стабільними. Виконати
рішення РНБО реально, але на 100 відсотків
щось заборонити в інтернеті неможливо», –
зауважує експерт ГО «Інформаційна безпека»
Тетяна Попова.

Чому кібербезпека – це серйозно

Фахівці запевняють, що, незважаючи на
можливості обходу блокування за допомогою
VPN-з'єднання, заборона суттєво вплинула
на поведінку користувачів. І навіть якщо вона
буде знята, аудиторія навряд чи повернеться
до російських сервісів. Уся країна побачила
доведені факти збору російськими спецслужбами особистих даних українців через підконтрольні інтернет-сервіси. Так, наприкінці
травня минулого року співробітники Служби
безпеки України провели в Києві та Одесі обшуки в офісах дочірньої структури російської
компанії «Яндекс». Правоохоронці з’ясували,
що менеджмент компанії незаконно збирав та передавав до Росії персональні дані
українців. Зокрема, рід занять, спосіб життя,
місця перебування, проживання, роботу, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери
телефонів, електронні адреси і доступи до
акаунтів у соцмережах. Оперативники встановили, що до РФ передавалася інформація
про співробітників правоохоронних органів
та військовослужбовців ЗСУ.
І це не єдиний приклад зазіхань на кібербезпеку України. Після початку військових дій
на Донбасі американська компанія CrowdStrike
виявила, що російські хакери поширили через соцмережу «ВКонтакте» вірус, який інфікував програми на Android. Це дозволило
росіянам отримати доступ до програмного
забезпечення, яке використовували українські
артилеристи. У такий спосіб російські військові
отримували дані про розташування знарядь
і могли заздалегідь завдати удару.
Власне, Україна була чи не найпершою,
хто зіткнувся із гібридними інструментами
Росії у соціальних мережах. Пізніше весь
світ почув про втручання РФ у вибори президента США через Facebook, зокрема про
«фабрику тролів» та незаконний збір даних
американських виборців. Тож у експертів не
виникає сумнівів, що рішення української
влади попередило ще безліч можливих атак.
Повернутись російські мережі в Україну можуть лише за однієї умови, яку неодноразово
озвучував глава держави Петро Порошенко.
«Коли останній російський солдат покине
суверенну і незалежну територію України,
ми будемо готові переглянути це рішення», –
підкреслив Президент.
Більшість експертів поділяє думку, що
процес віддалення українців від російських
сервісів пройшов точку неповернення. Користувачі відкрили для себе нові сервіси,
а бізнес – навіть отримав перспективу до зростання. Рік потому вже мало хто ностальгує
за «Вконтакте», продовжуючи опановувати
нові майданчики.
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
• Адміністратор- прибиральниця в міні-гуртожиток, без шз. Надаємо житло. Знання
ПК. Прибирання, контроль і облік. Г/Р вахтовий, понедільний. З/п від 6500 грн/міс, від
1600 грн/тиждень + проживання + бонуси.
0664067409,0637940200Yourhostel.kiev.ua

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ.
0936009555
БРИГАДА КАМЕНЯРІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
КОТЕДЖНОГО МІСТЕЧКА НА ЖИТОМИРСЬКІЙ ТРАСІ(ПЛОЩА ОБ`ЄКТА БЛИЗЬКО
1000М2) ВИПЛАТА З/П 2 РАЗИ НА МІСЯЦЬ,
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. 0674071831,ІРИНА
• БУДКОМПАНІЇ: ВОДІЇ (НА ТЯГАЧ З НАПІВПРИЧЕПОМ), ЕЛЕКТРИКИ З РЕМОНТУ КРАНІВ,
МАШИНІСТИ: КРАНА, ЕКСКАВАТОРА, АВТОГРЕЙДЕРА, КАТКА, НАВАНТАЖУВАЧА. ВАХТА
15/15, ЗП ВИСОКА. РОБОТА ПО ОБЛАСТЯХ
УКРАЇНИ. 0672182601,0672400939

• 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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
цехів, складів, магазинів, ангарів, автомийок,

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

СТО. Монтаж під ключ. Потрібні дилери, пред-

• Вантажник. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п 9000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!
0674969050

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)

• Вантажники на постійну роботу в м.Київ. Склад,
позмінний графік роботи. ЗП від 9000 грн. Іногороднім надається житло. 0673201886,093035
1727,0667583958
• Вантажники на постійну роботу в м.Київ. Склад,
позмінний графік роботи. ЗП від 9000 грн. Іногороднім надається житло. 0673201886,093035
1727,0667583958

ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
ВІД 9000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: РЕМОНТ, СОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ, ЗАГРУЗКА-ВИГРУЗКА
МАШИН ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ. М.КИЇВ. 0667
583958,0689468981,0930351703

ставники. 0666008784,0680450764

ВОДИТЕЛИ КАТ. Е (ДАЛЬНОБОЙЩИКИ).
РАБОТА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. З/П
ОТ 13000 ГРН. СТРОГИЙ УЧЕТ ТОПЛИВА.
ЗВОНИТЬ С 9-00 ДО 18-00. 0734379994
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ. РОБОТА ВАХТОВИМ
МЕТОДОМ 1/1 МІС. НА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ. З/П 33
000ГРН. 0443039220,0672322787

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД
11000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ РОБОТИ,
БЕЗКОШТОВНИЙ ПІДВІЗ. М.КИЇВ. 0667583
958,0689468981,0930351703
ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ ЗА СТАРШИМИ ТА ХВОРИМИ ЛЮДЬМИ В ПОЛЬЩУ, БАЖАНО
Д/Р,Ч/Ж, БАЖАНО ЗНАННЯ ПОЛ.МОВИ.
ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХ.
СІМЇ.ВИЇЖДЖАТИ ПО ПОЛ. РОБОЧИХ
ВІЗАХ D 05 АБО 06 АБО ПО БІОМЕТРИЧНИХ ПАСПОТРАХ НА 3 МІСЯЦІ (БЕЗВІЗУ)
0985605910,0669096449
• ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ.ОФОРМЛЕННЯ, ГУРТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608
ЗВАРЮВАЛЬНИК ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ КОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ.
ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ПОСТІЙНА РОБОТА. 0674122283
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• Кухар запрошується на літній період у пансіонат, смт. Залізний Порт. 0675963836.
• Мед. працівник (ця) по догляду за хворими та
людьми похилого віку на дому і в лікарні. Проживання та харчування за рахунок роботодавця.
0668464953

ЗДАМ В ОРЕНДУ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ПЕРУКАРЯ В ДІЮЧОМУ САЛОНІ (Р-Н СІННОГО РИНКА). ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮТЬСЯ.
0668431142
• Компанія-виробник "Укртермо" шукає приватних фахівців, бригади і монтажні організації
для установки твердопаливних котлів і монтажу
систем опалення. Вигідні підрядні умови. 05025
82060,0932010391,0462937307

• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.
пакет,зарплата своєчасно,безкоштовне проживання. 0971733982

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ
ПРАЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ
ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
• 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

• МЕДСЕСТРА потрібна в Київ(Позняки). З/п від
7000грн до 9000грн, Вахтовий метод з 8:00 до
21:00. Житло надається. 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

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ
І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ:
НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П
ВІД 7500ГРН. 097487027

• Мясопереробне підприємство запрошує сортувальників, пакувальників, вантажників, обвалювальників мяса. Забезпечуємо житлом. Офіційне
працевлаштування. З/П від 8000 грн. Звертатись
за телефоном. 0678690564,(044)5660057
• На вир.буд.сумішей в Київ: фасувальники, пакувальники, різнороби, водії, оператори, електрик.
ЗП від 10000 грн. Житло. 0730569259
• На вир.буд.сумішей в м. Київ: фасувальники, пакувальники, різнороби, водії, оператори,
електрик. ЗП від 10000 грн. Житло. 0730569259
• Оператор виробничої лінії в м.Львів та в
м.Ужгород (чоловік/жінка без досвіда роботи).
Зар/пл. від 8000 грн, житло, соц.пакет. 0952915
556;0974304077;0734017393(Анна)
• Оператор виробничої лінії в м.Львів та в
м.Ужгород (чоловік/жінка без досвіда роботи).
Зар/пл. від 8000 грн, житло, соц.пакет. 0952915
556;0974304077;0734017393(Анна)
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ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ
РОБОТИ. 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
• Офіційно: Польща, Чехія. Будівництво,проми
словість,водії,готелі,ресторани,догляд,фабрики.
Візи.Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12. 0508316355
• Офіційно: Польща, Чехія. Будівництво,проми
словість,водії,готелі,ресторани,догляд,фабрики.
Візи.Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12. 0508316355
• Охоронник, 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання за рахунок
фірми. Довідки за 0730230982
• 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

• ОХОРОННИКИ. РОБОТА В М. КИЇВ! РІЗНІ ГРАФІКИ РОБОТИ. МОЖЛИВИЙ ГНУЧКИЙ ГРАФІК.
З/П 500-700 ГРН/ДОБА. ВАХТА (З/П 300-400
ГРН/ДЕНЬ). 0678271338,ВІТАЛІЙ,0674892411
• Пісок, відсів, щебінь, бут, камінь, земля, і ін.
Послуги автомобілем КАМАЗ. 0977801302

Середа, 30 травня 2018

ПЛИТОЧНИК ДЛЯ УКЛАДАННЯ ГАЗОННОЇ ПЛИТКИ БІЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ. ЗП 10000ГРН/МІС НАДАЄМО
ЖИТЛО. 0443039220,0672322787
ПОВАР НА ВИРОБНИЦТВО З ДОСВІДОМ
РОБОТИ. ГНУЧКИЙ ГРАФІК РОБОТИ.
ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. РОБОТА В М.
ЖИТОМИР. 0675936346
ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ:
ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, ПОВЕРНУ
КОХАНУ ЛЮДИНУ, ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ
ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ.
0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
ПОДБИРАЕМ ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЮ.
РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ.
ДОХОД ДО 5 000 ГРН + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288

Бізнес
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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 Німеччині для водіїв кат. "B", по догляду за перестарілими, будівельникам-спеціалістам. Робота в Естонії, Швеції для будівельників-спеціалістів. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10.
0674550664(viber),0996348031,0632154039
• Робота та візи до Польщі. Працевлаштування
по біометричному паспорту. Відкриття піврічних
і річних ВІЗ. Широкий вибір вакансій! Офіційне
працевлаштування. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0632142992
• Робота та візи до Польщі. Працевлаштування
по біометричному паспорту. Відкриття піврічних
і річних ВІЗ. Широкий вибір вакансій! Офіційне
працевлаштування. Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.
0676766004,0632142992

• Покоївки (працівники для прибирання) в м.
Київ. Терміново! Стабільний г/р. Надаємо житло
в хостелі . Харчування та форму надаємо безкоштовно. З/п від 10000 грн/мес. 0674342235

ПОМІЧНИЦЯ (-К) ПО ГОСПОДАРСТВУ (3545 РОКІВ). ПОСТІЙНА РОБОТА З ПРОЖИВАННЯМ В ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ (50 КМ ВІД
М. КИЇВ). ДОСВІД ВЕДЕННЯ ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА (БУДИНОК, САД,
ГОРОД 30 СОТОК). З/П 8000 ГРН +ЖИТЛО.
0681242420

ПРОДАВЕЦ В КИОСК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 5 0 Г Р Н / Д Е Н Ь + О Ф О Р М Л Е Н И Е .
0983872692,0635324257
ПРОДАВЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. БЕЗ В/П.
0963316012

• Робота. Польща. Ч/Ж/пари (зварювальн., електрики, будівельники, швачки, покоївки). ЗП від
12000грн. rabota-europa.com.ua, 0968475954
• Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне
працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в
м. КИЇВ! 0674969050

САНТЕХНІК ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМИ
В ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ ПІД КИЄВОМ. ЗП 15000ГРН. НАДАЄМО ЖИТЛО.
0443039220,0672322787

• 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 570010500 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 630010500 ГРН./МІС. 0730307424
• 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
• Терміново! Продається будинок селі Новобогданівка. Газ, вода, телефон, інтернет, госп.
споруди. Ділянка 12 соток. Поруч з центром.
0963536622

• 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
УБОРЩИЦА (ИК) В КАФЕ SALATIUS (ТЦ
ГЛОБАЛ). ДРУЖЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. З/П
3500 ГРН. Г/Р С 16-00 ДО 22-00. ПОДРОБНОСТИ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 0677001099

• Продається будинок з ділянкою 70 соток в
селі Красилівка, Коростишівський район. Є літня
кухня, сарай, цегляний льох, туалет, площа дозволяє провести будівництво ще одного будинку.
0964018025Наталя

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В
Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

ПОСУДОМОЙЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В
РЕСТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ,
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТАЛЬЯНИКОЛАЕВНА

• 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

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. ОФОРМЛЕННЯ, ГУРТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВСЬКА ОБЛ.,
ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608.

• 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

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ЦЕХ
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. ТЕРМІНОВО! З/П 13000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ
КИЄВА. 0678550161,0956789109

РАЗНАРАБОЧИЙ ТРЕБУЕТСЯ В ПЕКАРНЮ. ГРАФИК РАБОЧИЙ С 8:00 ДО 18:00,
ПН-ПТ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 5000ГРН.
0677742314

СЛЮСАР-УНІВЕРСАЛ, МОТОРИСТ, ХОЛОДИЛЬЩИК З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ
АВТО! ТЕРМІНОВО В КИЇВ (СТО "НОВИЙ
СЕРВІС", ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2). ЖИТЛО БЕЗКОШТОВНЕ, РОБОТА ВАХТОВО, НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, ОПЛАТА СВОЄЧАСНА 50% ВІД
ЗАКАЗ-НАРЯДУ! ДОСВІД ОБОВ`ЯЗКОВИЙ.
0673444243

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

• Прачечному комплексу в цех на пост. работу - разнорабочие (муж/жен). Бесплатное проживание, компенсация проезда, питание, соц.
пакет. А также водители, менеджеры, механики,
бригадиры. Киевская обл. Бориспольский район,
с.Счастливое. 0932964393,0674347430

• Разнорабочие, инструментальщики. З/п по
согласованию. 0975171263Олег
• 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

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

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири
• ПРОДАМ 3-Х КОМ.КВ., 1/5 ЭТАЖЕЙ,
48М/32М/6М, Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР,
УЛ.ЧАПАЕВА. ЦЕНА 680 628 ГРН. 0632909560
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Нежитл. буд., літній кінотеатр заг.пл. 890,7 кв.м. за адресою: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 22. Дата торгів: 22.06.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №281801 (уцінено лот № 267400).
2. Житл. буд. з надвір. буд. та спор., заг.пл. 33,8 кв.м. та земел. діл. пл. 0,1000
га, К/№ 1810700000:02:032:0068 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул.
Горького, 132. Дата торгів: 25.06.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№282321 (уцінено лот № 274823).

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КИЕВСКАЯ
ОБЛ., ТАРАЩАВСКИЙ Р-Н, С.СТАНИШОВКА,
УЛ.ВЕЛИКОБЕРЕЗЯНСКАЯ. ЦЕНА 274 869
ГРН. 0972841373

2.10. Продам Дачі
• ПРОДАМ ДАЧУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н,
С.ГАДЗИНКА. ЦЕНА 339 426 ГРН. 0970877399

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., БЕРДИЧЕВСКИЙ
Р-Н, С.ГРИШКОВЦЫ, УЛ.ЛЕНИНА. ЦЕНА 190
000 ГРН. 0930574763
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., С.ИВАНОВКА. ЦЕНА
23 684 ГРН. 0960591858

2.14. Продам Комерційна
• В 30км от Кременчуга, дом 2-эт., благоустр.,
земля 70 сот., всё для круглогодичного проживания, ведения хозяйства, рядом лес, солёное
озеро, река. 0964446342

•ПРОДАМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ,
188,8М/0М/0М, ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛ.,
Г.СЛАВУТА. ЦЕНА 1 749 347 ГРН. 0680434629

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

3. АВТО
3.2. Автомобілі. Продам
• 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

Бізнес
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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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(05
0)5158585,(067)9040066
• 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 СЗ3,6(5,4), Тодак-8. (067)7801439

4. БУДМАТЕРІАЛИ
4.1. Будівельні суміші, цемент,
пісок. Продам
• Гіпсоплита 600х300х80, готові стінові перегородки. Сайт www.gipsoplita.com.ua 0675370409.

Комунальне підприємство «Агенція з питань
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду
1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального
підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
1.1. Частина нежилого приміщення на другому поверсі в будівлі за адресою: м.
Житомир, вул. Театральна, 17/20, загальна площа 2,00 кв.м, розрахункова орендна
плата – 17 грн. 03 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.03.18), цільове призначення – розміщення торгівельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи.
1.2. Нежилі першого поверху в будівлі за адресою: м. Житомир, пров. І-й
Іподромний,15а загальна площа 1374,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 11 грн.
68 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.03.18), цільове призначення – розміщення складу.
2. Інформація про об'єкт оренди: нежитлові приміщення, що перебувають на
балансі Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради
за адресою: м. Бердичів, вул. Зелена,30, загальна площа 841,70 кв.м, розрахункова
орендна плата – 1 грн. 84 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.03.18), цільове
призначення – розміщення свинокомлексу.
3. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення другого поверху, що
перебуває на балансі Житомирського комунального книжково-газетного видавництва
" Полісся" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка,18-А,
загальна площа 22,40 кв.м, розрахункова орендна плата – 15 грн. 85 коп. за 1 кв.м
у місяць (без ПДВ, станом на 28.02.18), цільове призначення – розміщення суб'єкту
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення.
Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 13 червня 2018 року включно
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.
Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право
оренди вказаних об'єктів оренди.

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

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

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

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

4.2. Будівельні, ремонтні роботи.
Послуги

6.13. Ремонт техніки

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЗАПРАВКА.
ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ.
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi
• 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; Луцьк06.10; Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)286
1600;(063)8967762;(067)9112004;+

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ДОПОМОГА У ПРОБЛЕМАХ:
ЖИТТЯ, БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, ПОВЕРНУ
КОХАНУ ЛЮДИНУ, ЗБЕРЕЖУ СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ. ДОПОМОГА НА ВІДСТАНІ.
0683706105,0732232983ЛЮДМИЛА
ПРОДАМ КОВБАСНИЙ ЦЕХ В РІВНОМУ. НОВИЙ, ПІД КЛЮЧ. ЦЕНТРАЛЬНА
КАНАЛІЗАЦІЯ,ВОДА. ПОТУЖНІСТЬ 1,5-2
ТОННИ/ДОБА. ШТАТ ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНИЙ. ВЛАСНИК (068)0161753
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ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

Бізнес
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Залізний порт, Лазурне
від

1680

нів

грн 10 д

вул. Київська, 93(Автовокзал)
Житомирська обл., Хорошівський р-н,
смт Нова Борова, тел.: (04145) 9-52-57,
моб.: (067) 291-18-77, (098) 850-15-44

44-67-32,
067-967-12-22,
063-655-12-21

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

• 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
• 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
8.3. Товари для спорту та
велотехніка. Продам
• НАДУВНАЯ МОТОРНАЯ ЛОДКА YAMAHA
400S, НА 8 ЧЕЛОВЕК, АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОЛ.
С ОРИГИНАЛЬНОЙ ПОДВЕСКОЙ И МОТОРОМ
YAMAHA 30. ВСЕ В ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, НОВОЕ. ЦЕНА 70 000 ГРН. 0679809133

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю
КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ
НА ІМ'Я ТАЛЬКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ СЕРІЯ ТМ №45336224
ТА ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ ВС 12 №339980,
ВИДАНИЙ ЖДТУ НА ІМ`Я МАЛЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

БУДСУМІШІ

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

8.24. Інше. Куплю
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ДЕРЖАВНОГО
АКТУ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 1822082500:01:000:0232, ТИП
ВЛАСНОСТІ - ПРИВАТНА, ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ - А 01.05, ПЛОЩА - 0,1228 ГА,
ВИДАНИЙ НА ІМ'Я ОСТРОГЛЯД ЛЮДМИЛА
ВОЛОДИМИРІВНА.

ПОС-30,-40,-61, олово. Терміново, в будь-якому
вигляді і кількості. Дзвоніть, за ціною домовимось.
Офіс у м. Кривий Ріг. 0963409983
• Куплю натуральные янтарные бусы от 500
до1500 грн за 1 гр, коралловые бусы, бивни мамонта. Старинные иконы, картины художника
Марко Гейко и др. авторов. Книги изд. до 1917г,

8.23. Інше. Продам
• Виготовляємо, реалізуємо опалення
для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників, цехів, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО. Монтаж
під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764
• Повний комплект обладнання мінізаводу

ордена, медали, коньяки пр-ва СССР до 1917 г,
др. предметы старины. 0503466068
• 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
• Тельфери. Крани. Лебідки. Підйомники.
Металоконструкції. Купівля, продаж, ремонт,
укомплектовка, монтаж, демонтаж, паспорти-

для виробництва шлакоблоку: прес шла-

зація. Виготовлення, монтаж, проектування,

коблочний, прес полублоків, транспортне

нівелювання й рихтування підкранових колій.

обладнання і т.п. (067)5669709

0979288477,0669918966.

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»
запрошує робітників будівельних спеціальностей, з/п за
домовленістю, співбесіда за
телефоном:

067-410-16-06

Офіційне працевлаштування у Польщі
Страхування та довезення до
роботи.
ліц. № 1009 від 09.09.2016 р. вид.
Мініст. соц. політики України

Тел.: 098-545-73-05
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Гороскоп на тиждень 30 травня - 5 червня
ОВЕН
Постарайтеся бути
одночасно ввічливими
й наполегливими. Саме така поведінка – ключ до успіху.
ТЕЛЕЦЬ
Якщо ви задоволені особистим життям
і не праг нете його мін яти,
можете трохи розслабитись.
Вирішуйте проблеми в міру
їхнього виникнення.
БЛИЗНЮКИ
Проявите справжню
ділову хватку, підсиливши її доброю поінформованістю
та надійними зв'язками.
РАК
Настав час позбуватися шкідливих звичок,
якщо у вас такі є. Сприятливий
період і для важливих кар'єрних
зрушень.

ЛЕВ
Досить спокійний
тиждень. Постарайтеся не змінювати об'єктивний хід
подій, тому що можна збитися
з позитивного ритму.
ДІВА
Не варто сумніватися,
від інтенсивності вашої
роботи залежатиме і настрій, і винагорода. Можете розраховувати
на турботу близьких людей.
ТЕРЕЗИ
Намагайтесь не
братися за глобальні
справи, даремно не ризикуйте.
Цього тижня легше вирішити
купу дрібних питань.
СКОРПІОН
Вд а л и й ч а с д л я
здійснення давніх планів. Підтримуйте позитивний
настрій, активно дійте, долайте страхи та сумніви, на роботі
можливі зміни на краще.

СТРІЛЕЦЬ
Можливі розбіжності з діловими партнерами, але ви їх легко подолаєте. Не
варто купувати дорогі речі.
КОЗЕРІГ
Настає світла смуга,
нарешті вдасться успішно залагодити старі проблеми
й непорозуміння та зайнятися
чимось новим і перспективним.
ВОДОЛІЙ
Може виникнути відчуття, що від вас занадто
багато вимагають і занадто мало
дають. Спробуйте знайти компромісне рішення.
РИБИ
У вас все вийде, якщо
ви чогось прагнете досягти. Неформальні зустрічі
у вихідні дозволять знайти нові
можливості заробити гроші й
авторитет.

Цікаві факти про авіатранспорт
• Повітряний транспорт – найбезпечніший вид транспорту
• Кожні 3 секунди в світі приземляється черговий літак.
• Пілоти і стюардеси не отримують грошових надбавок «за
ризик». Тому що літак літає не
всупереч здоровому глузду і законам природи, а завдяки їм.
• Віслюки щорічно вбивають
більше людей, ніж авіакатастрофи.
• В стюардес закохуються частіше, ніж в представниць інших
професій
• Перед кожним вильотом літак проходить складну технічну
перевірку.

30

травня
середа

31

травня
четвер

• Авіакатастрофа – це ніколи не
випадковість, а завжди сукупність
ряду факторів.
• Більше 80% населення Землі
боїться літати. 5% повністю відмовляється від перельотів, вважаючи
за краще повітряному транспорту
наземний і водний.
• Майже весь час польоту літаком керує спеціальна програма –
автопілот.
• Ймовірність падіння літака
дуже мала і складає всього 0,00001%,
в той час як ймовірність автокатастрофи в 62 рази більше. Але ж
люди не боятися їздити кожен день
на роботу на машині або у громадському транспорті.

1

червня
п’ятниця

2

червня
субота

• Всі пілоти, що виконують міжнародні рейси розмовляють з диспетчером тільки англійською мовою.
• Найдовший переліт без пересадки тривав 18600 км, а головним
пілотом цього рейсу була жінка.
• Кожен двигун літака Боїнг 747
важить близько 4 тонн і коштує понад 8 млн. $, а весь літак складається
з 6 млн деталей.
• Ремені в літаку потрібні для
того, щоб при попаданні в повітряний кишеню на швидкості 800 км/год,
ви не літали по всьому салону.
• Три найбільших аеропорти
світу розташовані в США: Атланта,
Чикаго, Лос Анджелес.

3

червня
неділя

4

червня
понеділок

5

червня
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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тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Кінотеатр «УКРАЇНА»

kinoukraina.zt.ua

Соло: Зорянi вiйни. Iсторiя

Зачарований принц

Дедпул 2

Анонім

Новий фільм серії розповідає про юність
контрабандиста Хана Соло до того, як він зустріне Обі-Вана Кенобі та Люка Скайуокера.
Фільм є спінофом основної сюжетної лінії
серії фільмів про Зоряні Війни. Сценарій є
спільною працею автора ідеї Джорджа Лукаса, сценариста «Зоряні війни», що вийшли
в 1980 і 1983 роках Лоуренса Кездана і його
сина Джона Кездана. Актор Олден Еренрайк, який зіграв молодого Хана Соло, був
обраний з безлічі претендентів. Чубаку зіграє
Йонас Суотамо. Зріст хлопця становить 209
см. У минулому він займався баскетболом.

Колись давно у одному далекому царстві народився принц. Немовля було напрочуд гарним,
та все одно фея вирішила застосувати на хлопчику крихітку чарівного пилку. Кожен, на кого
цей пилок потрапляє, стає неймовірно гарним в
очах оточуючих, варто йому лише посміхнутись.
Але щось пішло не так, і замість малесенької
крихітки фея висипала на хлопчика цілу хмару
пилку. Пройшли роки. Може здатися, що життя
юнака складається легко і просто – варто йому
лише усміхнутися і люди ладні робити будь-що
заради нього. Але хлопцю хочеться справжнього кохання. І він його шукатиме....

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.

У найближчому майбутньому ні в кого не
буде особистого простору, усі забудуть про
приватність, та й громадянські права залишаться в історії. Цей тоталітарний режим
уже дуже близько. Нічого не вийде ні від
кого приховати. Усе це зроблено лише для
того, щоб запобігти всім можливим злочинам. У спробах вирішити одну заплутану
справу про серію вбивств, Сол Фріланд
випадково зустрів загадкову дівчину-аноніма. Вона повністю анонімна. Хто знає, дівчина – це ключик до вирішення проблеми
або причина цієї проблеми.

Жанр: фантастика, бойовик

Жанр: мультфільм

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»
01.06
Початок о 11:00

«Зовсім інші»
01.06
Початок о 21:00

«Язиката Хвеся»
02.06
Початок о 11:00 та 13:00

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

Жанр: бойовик, комедія

Жанр: трилер, фантастика

