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ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО: 
«Житомирводоканал» 
систематично  
зливає отруйні  
речовини  
в річку Тетерів

вул. П. Болбочана, 58

Напій
Кока-Кола 1,5 л

8013

Рис довгозернистий
шліф. 800 г, ТМ «Фанчі»

Рис довгозернистий
шліф. 800 г, ТМ «Фанчі»

0019

Равіолі «По-сибірськи»
450 г, ТМ «Хуторок»

2021

Питна вода, 1,5 л
ТМ «Тонус Кислород»

Питна вода, 1,5 л
ТМ «Тонус Кислород»

507

Морозиво «Ескімо № 1»
70 г, ТМ «Рудь»

Морозиво «Ескімо № 1»
70 г, ТМ «Рудь»

9510

Конкурсу не було, а директор 
все ж таки з`явився

Жителі Житомирського району  
звинувачують Держгеокадастр  
у незаконній роздачі земель с. 9с. 5

www.fielmann.uawww.fielmann.ua
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ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

БЕЗКОШТОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕСТ
на сучасному обладнанні, в зручний для Вас 
час, без попереднього запису
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
ОКУЛЯРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
ДРУГІ КОРИГУЮЧІ ОКУЛЯРИ В ЧЕКУ ЗА ПІВЦІНИ*.
ЗНИЖКА НА СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 10 %

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА

с. 6
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Алла Герман

Обласна рада при-
йняла рішення пе-
редати Житомиру 
приміщення Коро-
льовської та Богун-
ської рад.

У четвер, 31 травня, відбулось 
засідання сесії обласної ради, 
на якому розглянути понад 100 
питань. Зокрема про переда-
чу об’єктів нерухомого майна, 
а саме про передачу на баланс 
міста приміщень Корольовської 
та Богунської рад.

Аби депутати прийняли пози-
тивне рішення, на сесію обласної 
ради прийшов особисто міський 
голова Житомира Сергій Сухом-
лин, який детально пояснив їх 
цільове призначення.

«Згідно з постановою Кабміну 
№ 779 від 11 жовтня 2017 року, 
виділяються кошти на створення 
«прозорих офісів». Харків і Одеса 
якраз створили ці офісі на базі 
районних рад. Торік у цю про-
граму потрапив і Житомир. Ми 
вже отримали частину коштів. 
Чому ці центри треба створю-
вати? Зараз у нас через ЦНАП 
проходить 14–17% населення; 
40% відвідувачів – жителі району, 
а не міста. Ми відпрацювали це 
питання з Пенсійним фондом, 
Центром зайнятості, поліцією 
(у кожному з них будуть створені 
поліцейські станції) тощо. У нас 
зараз ситуація, коли 72 тисячі 

пенсіонерів приходять перера-
ховувати пенсії, сидять у коридо-
рах, де взимку холодно, а влітку 
гаряче. Створення «прозорих 
офісів» у приміщеннях районних 
рад дозволить зменшити черги 
і надавати більш якісні послуги 
у більш комфортних умовах», – за-
значив Сергій Сухомлин.

Своєю чергою, депутати об-
ласної ради запитували мера 
Житомира, чи може він їм гаран-
тувати підтримку в аналогічних 
випадках. Сергій Сухомлин ска-
зав, що може, однак якщо люди 
не проти. Наприклад, із ситуаці-
єю щодо об’єднання територіаль-
них громад, тому що цей процес 
добровільний і змушувати людей 
ніхто не буде.

«Я за те, щоб місто мало пер-
спективи у зростанні, але ми не 
будемо силою захоплювати чиїсь 
території. Об’єднання громад – 
добровільний процес. На цьо-
му тижні відбулися громадські 
слухання у селі Вереси, і жителі 
підтримали рішення об’єднатися 
з Житомиром. Маю надію, що й 
депутати у подальшому підтри-
мають це рішення. Якщо жителі 
села Іванівка проти, ніхто їх не 
буде змушувати це робити», – ска-
зав Сергій Сухомлин.

Зазначимо, на бюджетній 
комісії обласної ради депутати 
не підтримали дане питання, 
а дали рекомендацію деталь-
но все вивчити. Тоді до членів 
комісії на засідання приходила 
заступниця міського голови 
Вікторія Краснопір.

Зрештою, за дане рішення 
проголосували 47 з 56 присутніх 
депутатів.

Депутати 
Житомирської 
облради 
передали місту 
адмінприміщення 
для створення 
ЦНАПів

Аліна Бойко

До департаменту 
містобудування та 
земельних відносин 
надійшли передпро-
ектні пропозиції щодо 
будівництва багато-
функціонального 
спортивного комплек-
су на Старому бульварі.

Фото пропозицій 29 травня 
оприлюднили на Facebook-
сторінці департаменту містобу-
дування та земельних відносин 
Житомирської міської ради.

У коментарі журналістам "20 
хвилин" головний архітектор 
міста Юрій Безбородов розповів, 
що Житомиру необхідна сучас-
на архітектура: "Доволі цікаві 
передпроектні пропозиції щодо 
бачення багатофункціонального 
спортивного комплексу у м. Жито-
мирі. Проекти оригінальні, кожен 
на свій лад. Житомиру потрібна 
знакова сучасна архітектура, яка 
стане прикрасою, крім функціо-

нального наповнення", – зазначає 
Юрій Безбородов.

Два проекти розроблені жито-
мирським ТОВ «Сервісний центр 
нерухомості», ще два – архітекто-
рами з Києва.

Житомиряни у соцмережах 
активно обговорюють пропозиції 
щодо нового спорткомплексу на 
Старому бульварі, 14.

"Якщо взяти до уваги, з яким 
тріском у Житомирі відбуваються 
реконструкції (тротуари, дитячий 

садочок на Крошні, "елітний" ра-
йон Польова, стадіон Спартак…), 
то будівництво цього комплексу 
сміливо можна назвати будівни-
цтвом століття, і тривати воно 
буде дуже довго", – коментує жи-
томирянин Вадим.

Проте є й прихильники 
проектів: "Дуже цікаві та ори-
гінальні проекти, це дійсно крок 
у мабутнє".

Про терміни реалізації про-
ектів наразі нічого невідомо.

Анастасія Ліберман

У літній період 
почне курсувати 
поїзд № 248 зі сполу-
ченням «Житомир-
Одеса».

З Житомира поїзд відправ-
лятиметься по парних числах, 
при двох непарних 28, 30, 2, 4.

«Так, дійсно 16 червня «Укрза-
лізниця» запускає потяг з Жито-
мира до Одеси. Час відправлення 
з Житомира о 12:30 год., а при-
буття до Одеси – о 05:21 год», – по-
відомив начальник управління 
дорожнього будівництва та інф-
раструктури Роман Крисюк.

У касі залізничного вокзалу 
"Житомир" квитки вже є у про-
дажу. Вартість квитка у плацкар-
ті – 199 грн, а у купе – 334 грн.

Хоч "Укрзалізниця" мала на 
меті покращити перевезення 
у літній період, проте є нарікання 
саме з боку майбутніх пасажирів 
потягу. Найбільше житомиряни-
на Андрія вразив новий маршрут 
поїзда, через який час у дорозі 
займе майже 17 годин.

"У нас двоє маленьких діто-
чок. Збирались сім'єю поїхати 
на море. Коли дізнався, що потяг 
«Житомир-Одеса» в дорозі аж 17 
годин, був неприємно вражений. 
Минулого року набагато швидше 
потягом було добратись, впевне-
ний, що це через зміни руху по-
їзда. Думаю, ми оберемо інший 
спосіб маршруту до відпочин-
ку", – обурений містян Андрій.

Проте є й житомиряни, які 
в захваті від подорожі потягом, 
і час для них не є проблемою.

"Оскільки я студентка, маю 
знижку на вартість квитка. Я із 
задоволенням подорожую до 
моря поїздом, і неважливо, 
скільки це займає часу", – роз-
повідає студентка Владислава.

Н о в и й  м а р ш р у т  п о т я -
г у  № 248:  Житомир  –  Фас -
тів – Київ-Пас. – Миронівка – 
Корсунь – Городище – ім. Тараса 
Шевченка – Кам’янка – Фундуклі-
ївка – Чорноліська – Знам’янка-
Пас. – Кропивницький – Плетений 
Ташлик – Новоукраїнка – Поміч-
на – Южноукраїнська – Возне-
сенськ – Березівка – Одеса-Схід-
на – Одеса-Головна.

Подорожувати до моря із 
Житомира буде змога до 30 ве-
ресня 2018 року.

З 16 червня  
до Одеси курсуватиме  
потяг із Житомира

Місто має  
4 передпроектні пропозиції 
спортивного комплексу 
на Старому бульварі
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9 червня об 11.00
Шодуарівський парк,
літня естрада «Ракушка»Ор
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У програміУ програмі
Виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
Конкурси, розваги
Розіграш подарунків у лотереї
Міні-зоопарк
Аніматори
Фотозони
СОТНІ ПОДАРУНКІВ!

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИЕКСКЛЮЗИВНІ
ПАРТНЕРИ

«З любов`ю до дітей»: родина Кропивницьких 
влаштувала свято дитинства на Корбутівці

Конкурси, розва-
ги та море подарун-
ків: початок літніх 
канікул для малень-
ких житомирян 
пройшов із радістю.

Традиційно з нагоди Дня 
захисту дітей Володимир та 
Людмила Кропивницькі вла-
штували дивовижне свято для 

малечі Корбутівки та Мальо-
ванки.

Діти мали змогу безкоштов-
но покататись на атракціонах, 
скуштувати солодкої вати, 
приєднатись до майстер-кла-
сів, поводити хоровод з аніма-
торами та поспостерігати за 
виступами маленьких артистів.

На запрошення родини 
Кропивницьких відгукнулись 
навчальні заклади міста. Перед 
житомирянами з танцями та 
піснями виступали НВК № 11, 

дитячі садочки № 6 та № 15, 
школи № 1, № 32 та Жито-
мирський професійний ліцей 
сфери послуг, танцювальний 
гурт «Колорит», які по закін-
ченню виступу отримали цінні 
подарунки та грамоти від по-
дружжя Кропивницьких.

Родзинкою дійства став 
конкурс на кращий гімн свя-
та. Усім творчим житомиря-
нам запропонували написати 
г імн або пісню, залишити 
його до 15 серпня у скриньці 
по вул. Чуднівській, 94, у ма-
газині "Люцина". Автора най-
кращого тексту оберуть кращі 
митці Житомирщини у серп-
ні, тоді ж знімуть відеокліп 
до гімну на святкування Дня 
Корбутівки та Мальованки.

"Ця ідея надихнула мене 
попрацювати над текстом гім-
ну щорічного свята нашого ра-
йону, яке відбувається завдяки 
родині Кропивницьких. Я нео-
дмінно разом із сином візьму 
участь у конкурсі, а, можливо, 
навіть переможу", – натхненно 
розповідає житомирянка Оле-
на Хмілик.

Організатори свята відмі-
тили, що з кожним роком до 

святкування долучається все 
більше житомирян.

"Це вже стало традиційним 
святом Корбутівки та Мальо-
ванки. Ми запрошуємо дітей 
не тільки з нашого району, 
але й із усього Житомира. 
Тому з кожним роком ми роз-
ширюємо масштаби. Цьогоріч 
змінилася концертна та розва-
жальна програми, зовсім інші 
аніматори, які додають святу 

яскравих барв. Усі учасники 
концерту отримали грамоти 
та подарунки, також усіх ді-
тей пригощаємо морозивом 
та солодкою ватою", – зазначив 
Володимир Кропивницький.

Жителі Корбутівки та Ма-
льованки щиро вдячні депу-
татам від ВО «Батьківщина» 
подружжю Кропивницьких за 
яскраві емоції та весело про-
ведений час. Deputat.zt.ua
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Виконавчий комітет  
знову порушив закон? 

З 10 червня 860 багатоквартирних 
будинків міста Житомира перейдуть 
з управління комунальних ЖЕКів 
приватним компаніям.

Ознайомившись із чинним законо-
давством та нормативно-правовими 
актами, попередньо можна ствер-
джувати, що рішення виконавчого 
комітету Житомирської міської ради 
про призначення керуючих компаній 
суперечить законодавству.

Навіть якщо в будинку не ство-
рено ОСББ або ЖБК, мешканці все 
одно є співвласниками будинку. До 
10.12.2018 діє перехідний період 
для визначення кожним будинком 
управителя.

Ніхто, крім зборів співвласників, 
не може делегувати повноваження 
органам місцевого самоврядування 
(далі – ОМС) обрати для будинку 
управителя. Будь-які інші проведені 
конкурси фактично є незаконними, 
якщо не було рішення загальних 
зборів співвласників. Підстав спла-
чувати за такі послуги немає, навіть 
якщо вони надаються. Вартість послуг 
з управління визначається виключно 
кошторисом, який є складовою дого-
вору, і обо’язково має містити деталь-
ний розрахунок витрат на утримання 
кожного конкретного будинку. Зміст 
суми винагороди управителя може 
бути не розкритим детально, але має 
бути зрозуміло та відомо, які витрати 
там знаходяться. Договір має підпису-
вати уповноважена особа, яка обрана 
загальними зборами. Повноваження 
цієї особи закінчуються в момент під-
писання договору.

Якщо договір підписаний пред-
ставниками ОМС без рішення за-
гальних зборів співвласників про 
делегування повноважень ОМС на 
обрання управителя, такий договір 
можливо вважати недійсним. Якщо 
компанія-управитель не буде отри-
мувати кошти за надані послуги – це 
виключно її бізнес-ризики.

Виконавчий комітет своїм рішен-
ням про призначення управляючих 
компаній для 860 багатоповерхових 
будинків зробив, це не маючи відпо-
відних повноважень. Співвласники 
будинків не надавали органам міс-
цевого самоврядування ані права 
визначати управлінців, ані права 
підписувати з ними договори.

Якщо депутати міської ради на 
черговій сесії не скасують рішення 
виконкому про призначення управ-
лінських компаній, не залишиться 
іншого шляху, як оскаржувати це 
рішення у судовому порядку.

Управителя для будинку мають 
обирати мешканці будинку, а не 
чиновники.

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

Пакунок малюка  
і гроші на няньку: урядовці 
вигадали, як підвищити 
народжуваність в Україні

Ольга Сідлецька

При народженні 
дитини українці з 1 ве-
ресня 2018 року отри-
муватимуть пакунок 
малюка.

Народжуваність в Україні суттє-
во впала. Про це свідчать дані Дер-
жавної служби статистики України. 
Зважаючи на це, Міністерство со-
ціальної політики запропонувало, 
а Кабмін 30 травня підтримав про-
позицію щодо реалізації пілотно-
го проекту із соціального захисту 
сімей з дітьми та підтримки роз-
витку відповідального батьківства. 
Згідно з постановою Кабміну, з 1 ве-
ресня поточного року планується 
надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги 
“пакунок малюка”, а з 1 січня 2019 
р. відшкодування послуги з до-
гляду за дитиною до трьох років 
“муніципальна няня” у розмірі 
прожиткового мінімуму на дітей 
віком до шести років, встановле-
ного станом на 1 січня відповідного 
року, на умовах співфінансування 
з різних бюджетів.

Але і це не всі нововведення, 
що прописані в постанові. З 1 січ-
ня 2019 р. особи, які подали заяву 
про реєстрацію шлюбу, зможуть 
безкоштовно пройти добровільне 
медичне обстеження, зокрема на 
TORCH-інфекцію, з метою попе-
редження народження дітей з вро-
дженими вадами розвитку.

В уряді повідомляють, що орі-
єнтовна вартість бебі-боксу склада-
тиме 5000 грн. До нього увійдуть:

• серветки дитячі,
• пелюшки гігієнічні,
• присипка дитяча,
• масло дитяче,
• крем дитячий,
• соска силіконова,
• пляшка дитяча,
• пустушка силіконова,
• фітозбори для ванночок,
• підгузки,
• ковдра,
• навчальні матеріали,
• одяг,
• термометр.
Для батьків, які планують, 

народивши дитину, продовжи-
ти працювати, держава частково 
оплачуватиме роботу «муніципаль-
ної няні». Компенсація у розмірі 
1500 грн здійснюватиметься на 
умовах співфінансування: з дер-

жавного бюджету – 25%, обласного 
бюджету – 15%, місцевого бюдже-
ту – 60%. "Єдина умова – няня має 
бути працевлаштована офіційно. 
Компенсація дорівнюватиме про-
житковому мінімуму. Зараз це 
приблизно 1500 грн. Щороку ця 
сума збільшуватиметься", – розповів 
Володимир Гройсман.

Українці відреагували на нови-
ну по-різному. Під постом Воло-
димира Гройсмана у Фейсбуці – 
велика кількість коментарів:

«Я проти таких бебі-пакетів. 
Наприклад, я підтримую грудне 
вигодовування, і в цьому випадку 
пляшечка, пустушка, соска мені 
абсолютно НЕ ПОТРІБНІ, більше 

того, шкідливі. Далі, у мене уже є 
двоє дітей, і уже 4 різних одіялка. 
І одяг. І взагалі, я хочу сама вибира-
ти своїм дітям такі матеріали і сама 
контролювати їх якість. Знову ж, 
після двох дітей я уже для себе до-
сить добре розбираюсь у марках 
підгузків і серветок, олійок, яки-
мось конкретним надаю перева-
гу, я НЕ ХОЧУ інші, невідомо які. 
Так що ці пакети – це погана ідея. 
Проведіть, зрештою, опитування 
молодих мам – що їм краще отри-
мати: такий пакетик чи ту ж суму 
в грошовому вираженні.

Далі. Няня – це хороша ідея. 
Тільки треба ще її якісно втілити.

І основне. Нам дуже потрібна 

реформа усієї системи супроводу 
вагітності та проведення пологів.

«Я мама, але ніколи не думала, 
що держава мені щось "має давати", 
окрім якісної медицини, фахових 
лікарів та умов у пологовому».

«Пане Гройсман, краще ви-
давайте сертифікати на 5 тис. 
(в магазин), щоб кожна мама мо-
гла вибрати те, що для дитини 
насправді необхідне, а не те, що 
ви собі там порішали».

«Більшість працездатного насе-
лення і жінки дітородного віку тіка-
ють вже з тої України, аж куриться 
за ними. Сім‘ями в тому числі.

Ще трошки, і не буде для кого 
проводити реформу».
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Житомирські корупціонери та 
правоохоронці, які їх покривають

Жителі Житомирського району 
звинувачують Держгеокадастр 
у незаконній роздачі земель

Депутати облради 
відмовили бізнесмену 
Фірташу у видобутку 
ільменіту

У четвер, 31 травня, 
в приміщенні Жито-
мирської облдержад-
міністрації відбулася 
прес-конференція 
"Корупціонери та 
правоохоронці, які їх 
покривають".

Спікерами виступили Тарас 
Боросовський – координатор про-
екту, Ольга Зеленяк – експерт Цен-
тру «Ейдос» у питанні конфлікту 
інтересів (м. Житомир) та Наталія 
Іжицька – журналіст-розслідувач.

Захід був присвячений під-
сумкам дослідження корупцій-
них зв’язків посадовців, депутатів 

міської та обласної ради, керівни-
ків комунальних підприємств та 
правоохоронних структур.

– Нашою метою стало поєд-
нання навчання серед журналістів 
та практична робота з досліджен-
ня статків та перевірки доброчес-
ності посадовців, – стверджує керів-
ник проекту Тарас Боросовський.

На прес-конференцію заві-
тали представники громадських 
організацій та ЗМІ, які під час 
заходу дізналися про депутатів-
безхатченків Житомирської місь-
кої та обласної рад. Також під час 
прес-конференції порушувалося 
питання працевлаштування де-
путатів у комунальні підприєм-
ства та заклади, схем покривання 
прокуратурою корупціонерів, 
бізнес-зв’язків між депутатами 
Житомирської міської та обласної 

рад та прокурорів-безхатченків.
У процесі конференції жур-

налісти-розслідувачі поділилися 
результатами проведених жур-

налістських розслідувань, у ході 
яких виявили ряд правопорушень. 
Суб’єктами розслідування стали 
директор КП «Житомиртепло-
комуненерго» Дмитро Рогожин 
та директору ДП «Словечанське 
лісове господарство» Олександр 
Павлушенко.

Зараз за усіма виявленими 
фактами порушень направлені за-
яви на відкриття адміністративних 
та кримінальних справ на адресу 
управління захисту економіки 
Житомирської області та про-
куратури Житомирської області.

Захід став підсумком реаліза-
ції проекту з моніторингу статків 
посадовців Житомирської області, 
він реалізований громадською ор-
ганізацією «Об’єднання «Юнітек» 
за підтримки міжнародного фон-
ду «Відродження».

Алла Герман

Селяни перекона-
ні, що їх землі відби-
рають у незаконний 
спосіб і роздають 
кому потрібно.

У четвер, 31 травня, під час сесії 
обласної ради до трибуни вийшли 
жителі сіл Кодня, Миролюбівка, 
а також прилеглих населених 
пунктів, що у Житомирському 
районі. Люди бідкаються, адже 
їх землі просто відбирають та пе-
редають до приватних рук, при 
цьому підроблюючи документи.

«Ми своєї землі не віддамо, 
наші діти захищають країну на 
сході і до цього часу не можуть 
отримати землі. Натомість землі 
віддають людям з інших тери-
торій України. Ми будемо до 
останнього відстоювати правду, 
правду за наших дітей, в іншо-
му разі підемо на більш карди-
нальні міри – перекриємо трасу 
державного значення», – сказала 
жителька села Миролюбівка Ра-
їса Шеремет.

За словами правозахисниці 
Наталії Циганчук, у селі Миро-
любівка 40 гектарів землі пере-
дали 103 особам, і при цьому за 
два дні оформили всі документи.

«Навіть незважаючи на рі-
шення Верховного Суду України, 

вони не повертають цієї землі. 
А навпаки забирають у людей 
землі, на яких вони працюють 
ще з 1998 року. Ми вимагаємо 
невідкладно провести розсліду-
вання щодо усіх фактів відмови 
в наданні дозволу на розроблен-
ня проектів землеустрою для 
громадських пасовищ для сіл 
і селищ Житомирської області. 
Невідкладно провести розсліду-
вання щодо усіх фактів незакон-
ного надання дозволів проектів 
землеустрою громадянам, які 
на законних підставах користу-
ються земельними ділянками 
сільськогосподарського призна-
чення. А також звернутися з по-
зовами до судів щодо повернення 
і призначення пасовищ у разі їх 
незаконного використання», – за-
значила Наталія Циганчук.

Також правозахисник додала, 
що, окрім вищезазначеного, по-
трібно порушити кримінальні 
справи проти посадових осіб 
Головного управління Держгео-
кадастру в Житомирській області, 
які за корупційними схемами 
у незаконний спосіб передавали 
землі окремим громадянам.

«У разі непроведення розслі-
дування щодо даних фактів до 
1 серпня цього року по всій Жи-
томирщині будуть створені штаби 
національного опору і розпочата 
підготовка до всеукраїнського 
страйку», – наголосила Наталія 
Антонівна.

Голова Житомирської обласної 
ради Володимир Ширма пообіцяв 
присутнім посприяти у вирішенні 
даного питання та направити лис-
ти до відповідних органів.

Алла Гетьман

Попри блокування 
активістами трибуни 
депутати все-таки 
проголосували пи-
тання по ТОВ "Валки-
Ільменіт".

На сесії обласної ради 31 трав-
ня активісти вимагали виключи-
ти з порядку денного питання по 
ТОВ "Валки-Ільменіт".

«Ми переконані в тому, що 
включення даного питання 
в порядок денний суперечить 
національним інтересам укра-
їнської держави. І ми на правах 
бійців, які представляють спілку 
учасників бойових дій та АТО, 
звертаємось до вас із проханням 
повернутись до процедури го-
лосування за порядок денний 
і успішно виключити ці комп-
рометуючі, спекулятивні питан-
ня із порядку денного», – сказав 
громадський активіст Михайло 
Сліпченко.

У відповідь голова обласної 
ради Волоимир Ширма заува-
жив, що позиція усіх комісій, 
фракцій, президії стосовно цього 
питання зрозуміла – не підтри-
мувати.

«Але якщо ми зараз зніме-
мо із розгляду, то буде просто 
мовчазна згода. Тому ми цю про-
цедуру маємо довести до кінця. 
І давайте не нагнітати ситуацію. 
Є пропозиція розглянути дане 
питання першим», – зазначив 
Володимир Ширма.

Зрештою, депутати все-таки 
проголосували питання «Про 
відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту відведення 
земельних ділянок комунальної 
власності для видобування ко-
рисних копалин загальнодержав-
ного значення». Рішення було 
прийнято більшістю голосів: 54 
"за" із 63 присутніх у залі народ-
них обранців.

Слід зазначити, що ТОВ «Вал-
ки-Ільменіт» зареєстроване на 
кіпрську компанію "Діаго ентерп-
райзез лімітед" ("Diago enterprises 
limited") та ПАТ "Юкрейніан ке-
мікал продактс", бенефіціаром 
фірми вказаний Дмитро Фірташ. 
Нагадаємо, раніше депутати про-
фільної бюджетної комісії облас-
ної ради не підтримали питання 
по ТОВ «Валки-Ільменіт». Хоча 
дане питання не стояло на по-
рядку денному комісії, втім, за 
пропозицією одного з депута-
тів, його все ж таки розглянули 
та проголосували за відмову 
надання ТОВ "Валки-Ільменіт" 
у користування понад 100 га лісу 
для видобутку ільменіту.
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             Екологічне лихо:   «Житомирводоканал»  
                     систематично   зливає 
          отруйні речовини   в річку Тетерів

Аліна Бойко

Активісти, екологи, 
рибалки та небай-
дужі житомиряни 
вже тривалий час 
вимагають покарати 
підприємство "Жи-
томирводоканал", яке 
систематично забруд-
нює викидами  
р. Тетерів.

На Корбутівці навпроти водо-
каналу ще 25 травня житомиряни 
зафіксували факт витоку нечистот 
в річку Тетерів з труби, яка нале-
жить КП "Житомирводоканал".

Представники рибоохоронно-
го патруля розповідають, що саме 
вони виявили скид нечистот. За 
словами очевидців, близько пів-
тори години потужним напором 
нечистоти скидались у річку.

"У п'ятницю, 25 числа, близько 
13:30 проходив берегом мій інспек-
тор рибоохоронного патруля. Коли 
він підійшов сюди, то побачив, що 
тут виходить коричневого кольору 
вода. Коричневого, не жовтого, не 
сірого, а саме коричневого. І разом 
з нею якісь «штуки». Назвемо це 
якимись плавунами. Страшенний 
сморід був, смерділо фекаліями та 
хлоркою», – розповідає начальник 
Житомирського рибоохоронного 
патруля Олександр Гонтар.

Вже 29 травня кілька десятків 
активістів зібралися біля жито-
мирського водоканалу, щоб розі-
братися у ситуації із забрудненням 
річки. До них вийшов і начальник 
підприємства Андрій Нікітін.

"Дійсно, скидали воду в річку. 
Однак жодних нечистот водоканал 
у Тетерів скидати не міг. Ми діяли 
чітко за регламентом", – переконує 
посадовець.

На захист водоканалу стали 
і працівники, які повідомили, що 
підприємство двічі на рік очищає 
резервуари питної води і саме 
технічну воду того дня спускали 
в річку. Для того, аби переконати 
громадян у прозорості слів та води, 
фахівці лабораторії того ж дня, 
25 травня, взяли зразки викиду 
на різні форми хімічного вмісту.

"Ми кожного понеділка беремо 

воду із нашого стічного колекто-
ра № 3 (3-й скид), це узгоджено 
з екологічною інспекцією. У нас 
є план-графік, згідно з яким ми 
відбираємо зразки води 200 метрів 
вище по течії річки і 500 м нижче 
за течією річки від місця скиду", – 
розповіли працівники лабораторії 
КП "Житомирводоканал".

Проте активістам пояснень на 
словах замало. Тому доказовою 
площиною мають стати незалеж-
ні результати аналізів Державної 
екологічної служби, яка 25 травня 
паралельно з відбором води водо-
каналу взяла проби викидів.

Аби розібратись у ситуації, 
30 травня у стінах міської ради про-
вели засідання, на якому оприлюд-
нили результати дослідження води 
водоканалом. На початку засідання 
до присутніх звернувся директор 
КП "Житомирводоканал" Андрій 
Нікітін. Він у відкритій заяві пові-
домив, що інформація щодо факту 
ймовірного викиду підприємством 
стічних вод із вмістом фекалій не 
відповідає дійсності, а звинувачен-
ня в цьому є безпідставними.

"У вказаний період ніяких по-
рушень технологічного регламенту 
та аварійних викидів із очисних 
споруд комунального підпри-
ємства на поверхневі води річки 
Тетерів не здійснювалось. Двічі 
на рік КП «Житомирводоканал» 
проводить планову регламентну 
промивку резервуарів чистої води. 
Вказані роботи погоджені зі всіма 
службами. 25–26 травня 2018 року 
проводилась промивка резервуару 
чистої води № 4. Незначне пере-
вищення концентрації таких ре-
човин, як залишковий алюміній, 
залізо, ХСК, що спостерігається 
після проведення регламентної 
промивки резервуарів чистої води 
в аналізах води зі скиду № 3, нія-
ким чином не може зашкодити 
довколишньому середовищу", – роз-
повідає Андрій Нікітін.

Фахівці водоканалу виправдо-
вуються, посилаючись на власні 
проби води, та розповідають, що 
проведені ними аналізи відповіда-
ють усім нормам. За їхніми слова-
ми, вода завжди стікає чистою, але 
двічі на рік проводиться очистка 
усіх фільтрів, і тоді весь мул, який 
знаходиться у резервуарах, потра-
пляє до річки.

«Було проаналізовано склад 
води і встановлено, що в нас є 
гранично допустимі нормати-
ви, які погоджені з інспекцією. 
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Було перевищення візуально по 
алюмінію, дуже багато завислих 
речовин – це пісок і біла фракція. 
Також було перевищено вміст за-
ліза (8.9 проти 0.45) та алюмінію 
гдс (0.5 проти 0.64), але аміак був 
у межах норми. Саме він свідчить 
про фекальне забруднення. Що 
стосується хлору – у воді завжди 
визначають два показники хлору: 
вільний і зв'язаний. У питній воді 
допустиме перевищення вільного 
хлору – 0,3–0,5 мг на літр. У на-
шому випадку – це стічна вода, 
якої було виявлено 0,2 мг», – роз-
повіла начальник контрольно-ви-
мірювальної лабораторії Олена 
Слободенюк.

Присутні на засіданні активіс-
ти були обурені оприлюдненими 
результатами водоканалу, бо, на 
їхню думку, ці викиди є система-
тичними, безконтрольними та не-
природними для навколишнього 
середовища.

"Було скинуто до річки вели-
чезну кількість отрути. Сморід був 
настільки сильний, що там немож-
ливо було встояти. Нас найбільше 
вразило те, що приїхали всі служ-
би, окрім поліції, яку ми виклика-
ли. Хочемо донести свої вимоги 
та отримати відповідь. Совість 
у людини як влаштована: якщо ти 
десь „напакостив“, ти маєш випра-
вити ситуацію. Вони навіть цього 
не хочуть робити", – обурено додав 
громадський активіст Ігор Малі.

«Проблему ми знайшли в двох 
джерелах. Перше джерело – наш 
скид № 3. У нас дійсно в той час, 
коли йшла промивка фільтрів, 
йшла вода коричневого кольору. 
Результати лабораторії підтверди-
ли, що це грунт дає такий корич-
невий колір», – прокоментував ди-
ректор КП «Житомирводоканал» 
Андрій Нікітін.

Вже наступного дня, 31 травня, 
до редакції газети "20 хвилин" на-
дійшли результати аналізу води, 
проведеного держекоінспекцією, 
яка дійсно підтвердила факт за-
бруднення річки Тетерів комуналь-
ним підприємством «Житомирво-
доканал». В результаті незалежної 
експертизи виявили у воді отруйні 
речовини та фекалії.

«25 травня 2018 року близько 
15-ї години спеціалістами відділу 
інструментально-лабораторного 
контролю держекоінспекції спіль-
но з представниками рибінспекції, 
КП «Житомирводоканал» та пред-
ставниками громадськості були 

відібрані три проби води, а саме: 
з випуску № 3 КП «Житомирво-
доканал» та річки Тетерів вище та 
нижче від випуску. Результатами 
лабораторних досліджень віді-
браних проб з випуску № 3 зафік-
совано перевищення нормативів 
гранично допустимих скидів», – 
йдеться у листі держекоінспекції.

Крапку в ситуації мало поста-
вити засідання наглядової ради 
4 червня. Проте за кілька хвилин 
до початку зустрічі громадських 

активістів, які також планували 
долучитися до обговорення, спо-
вістили про перенесення засідан-
ня. Аби з’ясувати причини такого 
розвитку подій та разом з тим 
дізнатися, як зараз вирішується 
екологічне питання, люди пішли 
до радника міського голови Олек-
сандра Черняховича.

Посадовець наголосив, що 
начальник водоканалу у розмові 
з міським головою Сергієм Су-
хомлиним не заперечував факт 
технічних скидів у річку. Що ж до 
фекалій, якими було забруднено 
Тетерів, то Андрій Нікітін пере-
конує, що їх підприємство тут 
ні до чого.

Також зі слів Олександра Чер-
няховича стало відомо, що допоки 
не побудують нові очисні споруди, 
річка Тетерів буде страждати від 
викидів, а заразом і житомиряни 
змушені будуть дихати отрутою. 
Орієнтовна дата новобудови на 
підприємстві – 2020 рік.

Своєю чергою, громадські ак-

тивісти наголосили на тому, що 
в даній ситуації допоможуть лише 
кадрові рішення, а саме – звіль-
нення Андрія Нікітіна з посади 
директора водоканалу.

«Він не відповідає за свої вчин-
ки. Тому у нас є вимога – звільни-
ти цього директора. Адже перед 
тим, як скидати фекалії, а зараз 
вигадувати, як це вирішувати, він 
мав спочатку прийти і сказати, що 
не буде працювати на підприєм-
стві, яке вбиває природу і людей. 
Тобто він мав запропонувати, як 
врегулювати питання, скільки б 
це коштувало і т. д. А не тоді, коли 
вже начудив, і не в перший раз», – 
наголосив громадський активіст 
Ігор Малі.

Основний Закон нашої дер-
жави – Конституція України 
(стаття 66) передбачає, що кожен 
зобов’язаний не заподіювати щко-
ду природі, відшкодувати завдані 
ним збитки. Правовідносини, що 
виникають у галузі охорони приро-
ди, регулюються Законом України 

“Про охорону навколишнього при-
родного середовища”, прийнятими 
згідно з ним актами законодавства.

Чи притягнуть до відповідаль-
ності директора КП "Житомир-
водоканал" або інших винуватих 
осіб – питання часу. До слова, 
8 червня 2018 року у директора 
КП "Житомирводоканал" Андрія 
Нікітіна закінчується контракт 
з міською радою.

Нагадаємо, за час перебування 
на посаді очільника водоканалу 
Андрій Нікітін отримав догану за 
неналежне виконання посадових 
обов̀язків.

«У зв’язку з несвоєчасним ви-
явленням аварійності каналіза-
ційного колектора по вул. І. Гонти 
у м. Житомирі та попередженням 

аварії, неоперативним вжиттям 
заходів щодо ліквідації аварії на 
цьому колекторі та інформуванням 
екологічної і рибоохоронної служб, 
неналежним особистим контр-
олем за проведенням аварійних 
робіт директором комунального 
підприємства «Житомирводока-
нал» Житомирської міської ради 
Нікітіним А. М., що призвело до 
витоку неочищених стічних вод у р.
Тетерів у період з 20.07.2017 року по 
26.07.2017 року», – так у документі 
була визначена причина догани.

Наступне ж засідання на-
глядової ради КП «Житомирво-
доканал» відбудеться 6 червня 
о 14.00. Журналісти "20 хвилин" 
і надалі інформуватимуть про 
розвиток подій.

Тема номера

             Екологічне лихо:   «Житомирводоканал»  
                     систематично   зливає 
          отруйні речовини   в річку Тетерів
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Двоє жителів 
райцентру 
виготовляли  
і продавали вибухові 
пристрої з тротилу

Співробітники 
СБУ затримали у Жи-
томирській області 
двох торговців само-
робними вибуховими 
пристроями на осно-
ві тротилу.

Про це повідомляє прес-
група УСБ України в Житомир-
ській області. Правоохоронці 
встановили, що двоє жителів 
районного центру організували 
виготовлення вибухових при-
строїв у приватному помешканні 
одного із спільників. Тротилові 
шашки та інші засоби детонації 
ділки отримували від знайомих, 
які їздили у приватних справах 
до району проведення Операції 
об’єднаних сил.

Оперативники спецслужби 
задокументували факт реалі-
зації вибухового пристрою, ви-
готовленого із шести тротилових 
шашок загальною вагою понад 
кілограм, за три тисячі гривень. 
Співробітники СБ України за-
тримали зловмисників у рамках 
раніше відкритого кримінально-

го провадження.
Під час проведення санк-

ціонованих обшуків за місцем 
проживання та роботи фігу-
рантів справи правоохоронці 
вилучили ще одну тротилову 
шашку вагою двісті грамів та 
незареєстровану зброю травма-
тичної дії. Також у підсобному 
приміщенні одного із ділків 
виявлено чотири з половиною 
тисячі пачок контрафактних 
цигарок та сто літрів спирту 
для виготовлення фальсифіко-
ваної алкогольної продукції. 
За попередніми висновками, 
вартість вилученої «продукції» 
становить понад сто десять ти-
сяч гривень. Затриманим по-
відомлено про підозру у ско-
єнні злочину та вирішується 
питання щодо обрання міри 
запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримі-
нального провадження за ч. 1 
ст. 263 Кримінального кодексу 
України встановлюються інші 
особи, причетні до незаконної 
діяльності. Операція з викрит-
тя зловмисників проводилась 
спільно зі слідчими поліції під 
процесуальним керівництвом 
військової прокуратури.

Учень 5-го класу 
отримав термічні 
опіки під час спроби 
зробити селфі на даху 
електропотяга.

Як повідомляють у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської 
області, 1 червня увечері до реані-
маційного відділення Коростен-
ської лікарні було госпіталізовано 
10-річного хлопчика з термічними 
опіками тіла, які він отримав під 
час фотографування на даху ван-
тажного потяга на станції Ушиці. 
Поліцією розпочато розслідування.

«Попередньо встановлено, що 
подія мала місце близько 19.00, 

а знайшов дитину працівник 
залізниці близько 22.00 та ви-
кликав карету швидкої медичної 
допомоги.

Хлопець – учень 5-го класу за-
гальноосвітньої школи, житель с. 
Гулянки. За інформацією медиків, 
він отримав термічні опіки (елек-
трострумом) близько 40% тіла, 
його стан тяжкий», – інформують 
у відділі комунікації поліції Жи-
томирської області.

За цим фактом поліцією роз-
почато кримінальне провадження. 
Триває з̀ ясування усіх причин та 
обставин події.

Водночас поліцейські застері-
гають дітей та молодь: селфі на 
дахах електропотягів – небезпечні 
для життя.

4 екологів обіцяли 
за гроші вирішити 
питання проходжен-
ня екологічного та 
радіологічного контр-
олю на митниці.

За повідомленням прес-групи 
УСБ України в Житомирській об-
ласті, правоохоронці встановили, 
що троє головних інспекторів під 
керівництвом начальника відділу 
запровадили незаконний меха-
нізм вимагання грошей від під-

приємців.
За одержання неправомір-

ної вигоди чиновники обіцяли 
безперешкодне проходження 
екологічного та радіологічно-
го контролю під час митного 
оформлення товарів. За опера-
тивною інформацією, основними 
«клієнтами» зловмисників були 
підприємства – експортери лісо-
матеріалів та продукції камене-
добувної галузі регіону.

За попередніми висновками, 
середньомісячний «прибуток» 
посадовців становив понад сто 
тисяч гривень. Співробітники 
СБУ затримали зловмисників 

в обласному центрі у квартирі 
організатора схеми під час пе-
редачі підлеглими його частини 
хабара у розмірі тридцять тисяч 
гривень. Вирішується питання 
щодо оголошення затриманим 
про підозру в скоєнні злочину та 
обрання запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримі-
нального провадження за ч. 3 
ст. 368 Кримінального кодексу 
України триває досудове розслі-
дування. Операція з викриття 
протиправних дій посадовців 
проводилась спільно зі слідчими 
поліції під процесуальним керів-
ництвом прокуратури.

У ніч з 1 на 2 червня 
на одному з спорт-
майданчиків поблизу 
загальноосвітньої 
школи в Житомирі 
було викрадено части-
ну штучного покрит-
тя поля.

Про це інформують у відділі 
комунікації поліції Житомирської 
області. 4 червня оперативники 
кримінальної поліції Житомир-
ського відділу встановили особу 
злодія. Викрадене вилучено.

«Із повідомленням про кра-
діжку до поліції 2 червня звернув-
ся вчитель фізкультури школи, 
а згодом надійшла заява від ди-
рекції навчального закладу, в якій 
сума завданого варварськими ді-
ями вандалів збитку оцінювалась 
у кілька десятків тисяч гривень.

На місці події у ситуації роз-
бирались працівники слідчо-опе-
ративної групи Житомирського 
відділу поліції, які з’ясували, що 
для демонтажу штучного покрит-
тя невідомі зламали замок на две-
рях огороджувальної конструкції 
спортмайданчика. Також під час 
огляду було зафіксовано й інші 
обставини злочину», – йдеться 
у повідомленні.

– У результаті проведених 
працівниками кримінальної 
поліції першочергових заходів 
нам вдалось знайти спочатку 
місце зберігання викраденого, 
приватний гараж, а потім і його 
власника, – розповів начальник 
Житомирського відділу поліції 
Михайло Сорока.

Злодієм виявився 37-річний 

житель обласного центру, який, 
за його словами, зважився на кра-
діжку після вживання спиртного. 
Нині чоловік дає свідчення у полі-
ції у рамках розпочатого за ст. 185 
(Крадіжка) ККУ кримінального 
провадження.

За такі дії йому загрожує пока-
рання від штрафу до позбавлення 
волі терміном до 6 років.Для 10-річного жителя 

Житомирщини селфі 
на даху електропотяга 
закінчилося  
40% опіків тіла

Затримали на хабарі 
посадовців Держекоінспекції, 
які «заробляли» на 
незаконних схемах близько 
100 тис. грн на місяць

У Житомирі чоловік 
вкрав частину штучного 
покриття поля зі шкільного 
спортмайданчика
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Як збільшити  
розмір аліментів?

До Любарського бюро пра-
вової допомоги звернулась 
Катерина Шпак (ім’я та пріз-
вище змінені з етичних мір-
кувань). Жінку цікавило, як 
збільшити розмір аліментів 
з 30% прожиткового мініму-
му для дитини відповідного 
віку до 50% прожиткового 
мінімуму для дитини відпо-
відного віку. Було з'ясовано, 
що рішенням суду призна-
чено аліменти в твердій гро-
шовій сумі 500 грн.

Роз’яснення, в межах про-
екту «Я маю право!», надали 
фахівці Любарського бюро 
правової допомоги.

Відповідно до змін до Сі-
мейного кодексу України, 
прийнятих у 2017 році, мі-
німальний розмір алімен-
тів на одну дитину не може 
бути меншим, ніж 50 відсо-
тків прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку, 
а саме:

– для дитини до 6 років:
з  1  с і ч н я  2 0 1 8 

року – 746 грн, з 1 липня 
2018 року – 779,50 грн, 
з  1  г руд н я  2 0 1 8  р о ку  – 
813 грн;

– для дитини від 6 до 18 
років:

з  1  с і ч н я  2 0 1 8 
року – 930 грн, з 1 лип-
ня 2018 року – 972 грн, 
з  1  г руд н я  2 0 1 8  р о ку  – 
1013,50 грн.

Для збільшення розміру 
аліментів необхідно буде 
звернутися до суду з відпо-
відною позовною заявою про 
збільшення розміру аліментів 
або про зміну способу стяг-
нення аліментів.

Якщо виникли питання, 
за юридичною консультаці-
єю звертайтесь до місцевих 
центрів та бюро правової 
допомоги. Їх адреси та кон-
такти ви можете знайти на 
сайті http://zhytomyr.legalaid.
gov.ua/ua/ у розділі «Місцеві 
центри».

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

КОЛОНКА

Микола Корзун

Три місяці минуло 
від того часу, коли 
Державний архів Жи-
томирської області 
залишився без дирек-
тора.

З яких саме причин і чому 
насправді з посади директора 
звільнився на початку березня 
2018 року Антон Миколайович 
Михайлов, який відпрацював на 
посаді директора ледь не два роки, 
ніхто не повідомив. Власне кажучи, 
інформації щодо призначення ке-
рівників у Державний архів Жито-
мирської області традиційно мало. 
Ще менше інформації має громада 
Житомирщини і стосовно того, за 
якими критеріями, принципами 
та характеристиками проходить 
відбір кандидатів на посаду ди-
ректора цієї поважної за статусом 
установи. Свого часу керувати Дер-
жавним архівом Житомирщини 
відправляли людей, які раніше 
працювали на керівних посадах 
і за законами номенклатурної 
«обойми» не могли звідтіля кудись 
подітись. Тобто «свої» люди, як би 
не складалася ситуація у країні, 
мають завжди сидіти на керівних 
посадах. Але вже після подій на 
Євромайдані, коли повсюди захо-
дилися проводити конкурси на 
заміщення керівних посад, у кінці 
2015-го року подібний конкурс ви-
рішили провести і у Державному 
архіві Житомирської області. Кон-
курс насправді розпочали і про-
вели для кандидатів-претендентів 
усі потрібні іспити, але логічного 
завершення справа не набула. Ка-
жуть, навесні 2016-го року, коли 
Президент України звільнив із по-
сади голови райдержадміністрації 
Житомирського району вищезга-
даного Антона Михайлова, йому 
(згідно з неписаними правилами 
номенклатурної солідарності та 
взаємодопомоги) потрібна була 
керівна посада. І, як не дивно, чо-
ловіка, який у Житомирі колись 
прославився на поприщі заготівлі 
металобрухту, все ж таки призна-
чають директором Державного 
архіву Житомирської області. 
І конкурс, який було вже розпо-
чали проводити, завис у повітрі, 
а підставою для призначення ко-

лишнього голови РДА на посаду 
керівника архівної установи став 
високий чиновницький ранг дер-
жавного службовця. Відпрацював 
той же Антон Михайлов у головній 
архівній установі Житомирщини 
без малого два роки, та й звіль-
нився, як модно у нас говорити, за 
згодою сторін. Від березня 2018-го 
року в архіві директора не було, 
а тому логічно було б знову ж таки 
оголосити конкурс на зайняття ва-
кантної посади. Взятися б нарешті 
за справу з відбору кваліфіковано-
го, із відповідними освітньо-квалі-
фікаційними характеристиками 
директора по-справжньому, як це 
роблять у ряді областей України. 
Але про конкурс в Державному 
архіві Житомирської області нічого 
не було чути ані у квітні, ані у трав-
ні 2018-го року. І лише на початку 
червня у Житомирі поширилися 
чутки (бо офіційної інформації й 
досі немає), що директором голов-
ної архівної установи Житомир-
щини знову ж таки призначено 
чиновника із Житомирської об-
ласної адміністрації. Кажуть про 
такого собі Ігоря Слобожана, який 
відтепер має керувати Державним 
архівом Житомирської області. 
Щоправда, жодної інформації 
з приводу призначення нового 
керівника ніхто не оприлюднював. 
Ні на сайті Житомирської обласної 
адміністрації, оскільки Держав-
ний архів Житомирської області 
є підрозділом ОДА, ні на офіцій-

ному сайті самого архіву. Навряд 
чи знайдеться у Житомирі хоча б 
десяток людей із числа істориків, 
краєзнавців, а тим паче архівістів, 
які знали б чи чули б про Ігоря 
Слобожана. Свого часу він входив 
до складу виборчих штабів, викон-
комів та політрад обласної органі-
зації партії «Наша Україна», був 
керівником однієї із громадських 
організацій. Але змінилися часи, 
і знайшлися люди, а якщо точні-
ше – керівники обласного рівня, 
які запросили Ігоря Слобожана на 
роботу у Житомирську державну 
адміністрацію. Відомо, що у квітні 
2018 року Ігор Слобожан готував-
ся зайняти посаду начальника 
управління з документообігу та 
роботи зі зверненням громадян 
Житомирської обласної держад-
міністрації. Посада відповідальна, 
однак, погодьтеся, – це не Держав-
ний архів Житомирської області. 
Де й відповідні спеціальні знання 
потрібні, і досвід керівної діяльнос-
ті хоча б на рівні якихось 3–5-ти 
років у державній чи комунальній 
установі також були б незайвими.

Проте сьогодні інші часи. Гір-
ші чи кращі, говорити складно, 
однак чимало колись важливих та 
обов̀язкових речей (вимог, рекомен-
дацій, кваліфікаційних характерис-
тик) для службового просування 
вгору вже не потрібно. До числа 
найважливіших соціальних ліф-
тів, які підносять службовця ща-
блями службової кар’єри, сьогодні 

належать інші чинники – впливові 
друзі, високопосадовці-однопар-
тійці або ж і родичі кандидата на 
перспективну посаду. Чим саме 
керувалися очільники Житомир-
ської обласної адміністрації у ви-
борі кандидата на посаду директора 
Державного архіву Житомирської 
області, сказати важко. Так само не-
відомо, чому при визначенні такого 
кандидата знову ж таки не прово-
дився конкурс. Тим паче, що перед 
Державним архівом Житомирської 
області, як найбільшою архівною 
установою серед обласних центрів 
України, сьогодні мають стояти над-
звичайно потужні завдання. Справа 
не лише в тому, щоб посприяти 
чиємусь кар’єрному зростанню 
і ощасливити звичайного (нехай 
і порядного та дисциплінованого) 
чиновника директорським кабі-
нетом та зарплатою на рівні 25 ти-
сяч гривень. На офіційному сайті 
Державного архіву Житомирської 
області колись були написані гарні 
слова про те, що архів – це наукова 
установа, основні функції якої – 
формування, збереження та дослі-
дження документальної спадщини 
України. Поки що незрозуміло, чи 
знають про такі базові речі керів-
ники Житомирської адміністрації. 
Інакше процедура призначення ди-
ректора такої поважної установи, 
як Державний архів, проходила б 
публічно, на засадах конкуренції 
і конкурсного відбору. Але, схоже, це 
знову не про нас. Не про Житомир!

Конкурсу не було, 
а директор все ж 
таки з’явився
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Від сталого розвитку до 
енергонезалежності громади

Реформа у сфері 
енергетики за остан-
ній час стала пріо-
ритетом № 1 та жит-
тєвою необхідністю 
всієї економіки нашої 
держави.

Роками залежність від імпорту 
енергоносіїв з Росії, нав’язування 
високих цін на газ і корупційні 
схеми довкола його постачання 
заводили державу в глухий кут. 
Завдяки підтримці Європейського 
Союзу та інших донорів Україна 
змогла втілити ключові зміни у та-
ких секторах: газовому, електрич-
ної енергії, енергоефективності, 
енергобезпеки.

Структурне реформування 
енергетичної галузі сприяє під-
вищенню прозорості української 
енергетики, а також зменшенню 
корупції, удосконаленню надій-
ності та якості послуг. Показово, 
що енергетика, яка завжди була 
збитковим сектором, починає при-
носити прибутки та сприяти еко-
номічній і політичній незалежності 
України. Починаючи з 2015 року, 
НАК «Нафтогаз України» пере-
творився з основних боржників 
державного бюджету в один із 
найбільших платників податків.

Основний напрямок допомоги 
ЄС – енергоефективність та енер-
гетична безпека в усіх секторах: 
державному, комунальному та 
бізнесі. Населення, теплокомуне-
нерго та бюджетні установи ско-
ротили споживання газу з 24 млрд 
кубів у 2014 році до 18 млрд кубів 
у 2017 році. Україні вдалося істотно 
зменшити залежність від росій-
ського газу, а потребу в імпорто-
ваному паливі сьогодні вдається 
задовольняти завдяки постачанню 
з Європейського Союзу.

У країнах ЄС відбувається 
стрімкий перехід до низьковугле-
цевої економіки. Україні рух у цьо-
му напрямку дозволить економити 
енергетичні ресурси, бути в тренді 
зростання частки відновлювальних 
джерел енергії в енергетичному 
балансі країни і скоротити обся-
ги шкідливих викидів. Сьогодні 
в нашій державі відновлювальна 
енергетика дає лише до 2% всієї 
енергії, до 2020 р. цей показник має 
зрости до 12%.

Інтеграція енергетичних 
ринків України та ЄС

Об’єднання енергосистем 
України та ЄС зменшить залеж-
ність України від імпортних енер-
гоносіїв, а українські виробники 

отримають можливість експорту 
до ЄС. Після проведення реформи 
Україна отримає доступ до євро-
пейського енергетичного ринку, 
що мінімізує ризик відключень та 
дефіциту енергії, зменшить ризик 
необґрунтованого зростання цін 
через монополію на енергоресурси 
та приноситиме Україні додатко-
вий прибуток. Кожен українець 
у перспективі буде платити мен-
ше за комунальні послуги завдяки 
більшій конкуренції постачаль-
ників, а останні конкуруватимуть 
за споживачів зменшенням цін та 
покращенням якості сервісів.

Інтеграція ринків України та 
ЄС – це взаємовигідний процес, 
у межах якого обидві сторони змо-
жуть стати більш енергетично не-
залежними та гарантувати ринкову 
цінову політику. Так, фізична інте-
грація ринку електричної енергії 
(ліній електропередачі) – це важ-
лива умова для зростання експорт-
ного потенціалу та підвищення 
якості енергії. Україна поставила 
собі за мету інтеграцію в мережу 
системних операторів передачі 
електроенергії Європи (ENTSO-E), 
що зменшить рівень монополіза-
ції українського ринку та створить 
сприятливі умови для відкритого 
ринку електричної енергії, що пе-
редбачено прийнятим у 2017 році 
Законом «Про ринок електричної 
енергії».

Європейський Союз підтри-
мує та фінансує модернізацію 
енергетичного сектору України, 
передусім енергоефективність 
та енергетичну безпеку. Лише 
у межах програми Е5Р ЄС про-
фінансує понад 20 проектів на 
суму 40 млн євро.

Підтримка житлового сектора 
здійснюється через енергетичну 
програму IQ Energy, а також 
у ширшому масштабі – через укра-
їнський Фонд енергоефективності 
у формі грантів для ОСББ на реа-
лізацію заходів енергозбереження.

Угода мерів для міст та ОТГ
Особливого значення та поши-

рення в країнах ЄС набула ініціа-
тива з енергозбереження в містах. 
Започаткована у 2008 році, вона 
отримала назву «Угода мерів» і охо-
плює місцеві та регіональні органи 
влади, які беруть на себе добро-
вільні зобов’язання підвищувати 
енергоефективність та нарощувати 
використання відновлювальних 
джерел енергії на своїх територіях. 
Слідуючи цим зобов’язанням, під-
писанти угоди розроблюють план 
зі скорочення власних викидів СО2 
щонайменше на 20% до 2020 року. 
Зараз для нових підписантів Угоди 
мерів скорочення викидів до 2030 
року складатиме не менше 30%.

До ініціативи нині долучено 
163 українських міста та територі-
альних громад. На Житомирщині, 
окрім обласного центру, підписан-
тами є міста Новоград-Волинський, 
Коростень, Бердичів, Малин та 
Овруч. З-поміж більш ніж чоти-
рьох десятків об’єднаних громад 
області зараз підписантами є лише 
Баранівська та Корнинська ОТГ.

Починаючи з 2011 року, в Украї-
ні проводиться Європейський тиж-
день сталої енергетики. Через два 
роки, у 2013-ому, одним з перших 
міст, приймаючих заходи, став 
Житомир.

Цьогоріч вже увосьме щорічні 
заходи із долучення ініціативи 

з енергозбереження організо-
вувалися в Чернівцях. Спільно 
з міською радою 3 червня 2018 року 
Представництво Європейського 
Союзу в Україні приймало в гос-
тях представників 14 українських 
міст, які долучилися до підписання 
Угоди мерів.

Традиційно, окрім урочистого 
підписання меморандумів, під час 
проведення Європейського тиж-
ня сталої енергетики в Чернівцях 
організована виставка технологій 
раціонального використання енер-
горесурсів, демонстрація еконо-
мічної вигоди від їх застосування 
та популяризація дбайливого 
ставлення до ресурсів. Прикладом 
співпраці між муніципалітетом та 
місцевим бізнесом став приклад 
підприємства «Гравітон». Модерні-
зований за кошти інвестора завод 
став одним із взірців раціональ-
ного використання енергетичних 
ресурсів, що дозволяє досягнути 
сталості в енергетичному балансі 
всієї громади.

Церемонія підписання Угоди 
мерів з представниками 14 укра-
їнських міст і громад з 5 областей 
відбувалася за участі голови Групи 
підтримки України Європейської 
комісії Пітер Вагнер:

– Європейський тиждень сталої 
енергетики відзначається по всій 
Європі, щоб привернути увагу до 
необхідності економії енергії на 
місцевому рівні. Це особливо важливо 
в Україні, оскільки дозволить підви-
щити енергетичну безпеку держави 
за рахунок зменшення споживання 
газу. Крім того, проекти з енергое-
фективності стимулюють місцеву 
економіку та створюють нові робо-
чі місця, – сказав пан Вагнер.

Важливим компонентом співп-
раці є можливість міст – учасників 
програми отримати від 500 тис. 
до 1 млн євро на енергоефективні 
проекти. ЄС системно підтримує 
проекти у сфері енергоефектив-
ності з впровадження заходів 
енергоефективності в громадських 
і житлових будівлях шляхом їх 
термомодернізації: встановлення 
індивідуальних теплових підстан-
цій, утеплення стін і дахів, заміна 
вікон і дверей, модернізація вен-
тиляційних систем та внутріш-
нього освітлення, енергоефективне 
управління будівлями тощо.

Віднедавна перелік проектів, на 
які може надаватися фінансування, 
значно розширився. Зараз серед 
пріоритетів – розбудова відновлю-
вальних джерел енергії (сонячні та 
вітрові електростанції, використан-
ня біомаси) та модернізація систем 
централізованого опалення: заміна 
котлів, ремонт тепломереж, вста-
новлення систем обліку та перехід 
на альтернативні види енергії.

Окремою важливою умовою 
сталого розвитку українських міст 
є нагальна потреба в модерніза-
ції вуличного освітлення: заміна 
ламп розжарювання на світлоді-
одні, енергоефективне освітлення 
історичних споруд, регулювання 
яскравості.

Оголошений у Чернівцях старт 
програми «Угода мерів – Демон-
страційні проекти» надає доступ 
до виконання даних проектів. За-
галом передбачено 6 мільйонів 
євро на підтримку проектів для 
міст-підписантів.

На переконання західних екс-
пертів інвестиції в енергоефектив-
ність допоможуть Україні втілити 
нову енергетичну стратегію, орієн-
товану на зменшення споживання 
енергоносіїв, заощадження коштів 
на закупівлю газу, вугілля та інших 
енергетичних ресурсів, покращення 
екологічної ситуації. Запроваджу-
ючи заходи енергоефективності 
в житловому секторі, українські 
громадяни зможуть зменшити 
витрати на комунальні послуги та 
поліпшити свої житлові умови.

Скорочення споживання 
енергетичних ресурсів зменшить 
залежність від імпортних енерго-
носіїв, а заощаджені кошти мож-
на буде інвестувати в економічне 
зростання, соціальну сферу, по-
кращення екологічного стану міст.

Ця публікація була під-
готовлена в рамках проекту 

"Просування реформ в регіони" за 
сприяння Європейського Со-

юзу (http://ec.europa.eu/europeaid). 
Зміст цієї публікації є виключ-

ною відповідальністю автора 
і жодним чином не відображає 

точку зору Європейського Союзу.
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Як запобігти ботулізму: поради 

Як перевірити, що ліки не підробні

Ботулізм – це го-
стре інфекційне 
захворювання, яке 
може призвести до 
тяжких наслідків.

Водночас, ботулізм є тією 
хворобою, якої у більшості 
випадків можна уникнути, до-
тримуючись простих харчових 
правил.

Що таке ботулізм
Ботулізм – це харчова ток-

сикоінфекція, зумовлена спо-
живанням продуктів, в яких 
накопичилися ботулотоксини.

Причини ботулізму
Причиною ботулізму най-

частіше стають продукти до-
машнього консервування – м'яса, 
риби, рідше – овочів. Потен-
ційно небезпечними є усі кон-
сервовані продукти, які були 
погано вимиті, неправильно/
недостатньо термічно оброблені, 
транспортувались або зберіга-
лись неналежним чином. Навіть 
консерви, у яких все гаразд з тер-
міном придатності, виглядом 
і смаком, можуть бути зараже-
ними: ботулізм не можна визна-
чити за кольором або смаком, 
мікроорганізм, який спричиняє 
хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може ви-
никнути внаслідок споживан-
ня в'яленої чи копченої риби та 
будь-яких виробів з м'яса (ков-
баси, шинки тощо). Найчасті-
ше причиною ботулізму стають 

в'ялені або копчені продукти до-
машнього приготування, проте 
реєструються і випадки хвороби 
після вживання продуктів виро-
блених у промислових умовах. 
Це трапляється у випадку не 
дотримання відповідних вимог 
під час заготівлі, переробки чи 
зберігання продукту.

Значно рідше ботулізмом 
можна заразитись через рани, 
так само рідко мікроорганізм 
передається від матері до дити-
ни через грудне молоко.

Наразі невідомі випадки бо-
тулізму, пов’язані із уживанням 
свіжих промитих та правильно 
проварених чи обсмажених про-
дуктів.

Профілактика ботулізму
Щоби вберегтися від ботуліз-

му уникайте споживання:
• в’яленої, копченої, солоної 

та консервованої риби,
• м'ясних та грибних консерв,
• консервів домашнього ви-

робництва,
• якщо не впевнені, що про-

дукти зберігали та/або тран-
спортували належним чином,

• якщо сумніваєтесь у якості 
продуктів.

Симптоми ботулізму
Перші симптоми захворюван-

ня начастіше виникають через 
12–24 годин після споживання 
зараженої їжі. Водночас, симпто-
ми так само можуть виникнути 
раніше (уже через 2 години) або 
значно підзіше (4 доби і більше). 
Що важче захворювання, то ко-
ротший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:
• порушення близького зору: 

ви не можете читати текст, але 
добре бачите предмети,

• сильно виражена сухість 
у роті,

• важко говорити (голос стає 
тихим, гугнявим або пропадає)

• підвищена стомлюваність, 
м’язова слабкість,

• запаморочення,
• короткочасні ознаки ура-

ження травної системи (нудота, 
блювання, послаблення випо-
рожнень), а потім – стадія па-
резу кишечнику (здуття живота, 
закреп),

• ураження м’язів шиї та 
кінцівок.

Симптоми ботулізму най-
частіше з'являються поступово, 
немає різких підйомів темпера-
тури, тому виникає ілюзія не-
серйозності хвороби. У подаль-
шому з'являється порушення 
зору – одна з найперших ознак 
ботулізму (хворого турбує "сітка 
або туман" перед очима, двоїння 
предметів, важкість читання, 
що пов'язано з паралічем очних 
м'язів). Одночасно виникають 
спрага, сухість слизових обо-
лонок, розлад ковтання, може 
змінитися тембр голосу. Хворі 
скаржаться на відчуття "грудки" 
у горлі, біль під час ковтання, 
подразнення в горлі – усі ці 
симптоми обумовлені уражен-
ням ковтальних м'язів.

Неврологічна симптоматика 
триває кілька днів і супрово-
джується загальнотоксичним 
синдромом – хворі скаржаться 
на сильний головний біль, запа-

морочення, безсоння, загальну 
слабкість, підвищення темпе-
ратури тіла. У важких випад-
ках пацієнтів турбує відчуття 
нестачі повітря, тягар в грудній 
клітці, дихання стає поверх-
невим. Розвивається дихальна 
недостатність, що є причиною 
смерті при ботулізмі.

При найменшій підозрі 
на ботулізм негайно зверніть-
ся до лікаря. Госпіталізація 
обов’язкова незалежно від тяж-
кості хвороби.

Лікування ботулізму
Усі хворі на ботулізм не-

залежно від клінічної форми 
захворювання підлягають гос-
піталізації. Успіх лікування за-
лежить від ранньої діагностики, 
правильного лікування, у біль-
шості випадків – введення боту-
лінічного антитоксину (синоні-

ми: сироватка, імуноглобулін).
Цього року Україна вперше 

на національному рівні закупить 
сироватки, серед яких сироватка 
проти ботулізму. До 2018 року 
закупівля сироваток здійсню-
валася за кошти обласного 
або місцевого бюджетів, про-
те через відсутність реєстрації 
з 2014 року в Україні сироватка 
відсутня. Гуманітарні вантажі 
до цього часу були єдиним 
шляхом забезпечити громадян 
України специфічними сиро-
ватками в разі необхідності. Так, 
наприкінці жовтня минулого 
року на прохання МОЗ Між-
народний Комітет Червоного 
Хреста в Україні доставив 150 
доз протиботулінічного імуно-
глобуліну, який розподілено між 
регіонами.

За матеріалами прес-
служби МОЗ України

Підробка ліків – гло-
бальна проблема.

Згідно з даними ВООЗ за 
2017 рік, майже кожен десятий 
продукт медичного призначен-
ня в країнах з низьким і середнім 
рівнем прибутку є некондиційним 
чи фальсифікованим.

В Україні функціонує систе-
ма, яка забезпечує здійснення 
державного контролю якості 
лікарських засобів, що знахо-
дяться в обігу. Проте все ще іс-
нує ймовірність натрапити на 
фальсифіковані ліки. Щоби бути 
захищеними від підробки, будь-
те пильними, коли купуєте ліки 
та якщо виникають і найменші 
сумніви – перевіряйте їх.

Як розпізнати 
фальсифіковані ліки

1. Перевіряйте аптеку
Купуйте ліки в спеціально 

визначених для цього місцях – 
аптечних закладах. Не купуйте 
ліки в кіосках, підземних пере-
ходах, в інтернеті (де не вказано 
контактну інформацію та адресу 
аптеки) чи просто у приватних 
осіб. В кожної аптеки має бути 
ліцензія на роздрібну торгівлю 
лікарськими засобами. Інфор-
мацію про наявність ліцензії, як 
правило, можна знайти в куточку 
споживача. Якщо її немає – запи-
тайте у провізора. Адреса аптеки, 
вказана в ліцензії, має обов’язково 
збігатися з фактичною.

2. Уважно оглядайте цілісність 
упаковки

Упаковка має бути не пошко-
джена, не розірвана чи прим’ята. 
Кожний лікарський засіб має 
переважно 2 упаковки: первинну 
та вторинну. Первинна упаковка 
(блістер з фольги, ампула, флакон 
та ін.) безпосередньо контактує 
з лікарським засобом. Вторинна 
упаковка (найчастіше картонна 
коробка) захищає первинне паку-

вання. Завжди звіряйте інформа-
цію на обох упаковках, вона має 
сходитися.

Зверніть увагу на назву лі-
карського засобу, найменування 
виробника, адресу виробника, лі-
карську форму, склад, реєстрацій-
ний номер та номер серії, термін 
придатності тощо.

3. Для врахування потреб 
людей з вадами зору, на упаковці 
назва лікарського засобу зазнача-
ється шрифтом Брайля

З 2010 року законом України 
передбачено нанесення назви 
лікарських засобів на зовнішню 
(вторинну) упаковку шрифтом 
Брайля. Шрифт Брайля – це ре-
льєфний шрифт, який можна 
відчути на дотик. МОЗ України 
визначає ліки, упаковка яких не 
маркується шрифтом Брайля. 
Ці вимоги визначені законодав-
чо: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z1044–10.

На упаковках може бути за-
значена додаткова інформація, 

зокрема різні товарні, поперед-
жувальні, екологічні та інші знаки, 
що рекомендовані міжнародними 
організаціями. Будьте уважні, по-
рушення маркування упаковок 
або зовнішнього вигляду пре-
парату може бути свідченням 
фальсифікації.

Якщо після перевірки у вас 
залишились сумніви, ви також 
можете попросити провізора 
надати сертифікат якості пре-
парату та переглянути ліцензію 
аптечного закладу та звернутись 
до територіального відділення 
Державної служби України з лі-
карських засобів та контролю за 
наркотиками, інформація про 
яку має бути зазначена в куточку 
споживача.

Корисні ресурси  
для перевірки ліків

Ви можете перевірити наяв-
ність державної реєстрації пре-
парату у Державному реєстрі 

лікарських засобів України за 
цим посиланням: http://www.
drlz.com.ua/.

Пошук можна здійснювати за 
назвою препарату, номером ре-
єстраційного посвідчення чи за 
складом діючої речовини тощо. 
Реєстр оновлюється щоденно, 
тому це найбільш надійне та ак-
туальне джерело для перевірки 
лікарських препаратів.

Офіційна інформація про ви-
явлені фальсифіковані та неякісні 
лікарські засоби регулярно роз-
міщуються на сайті Державної 
служби України з лікарських за-
собів та контролю за наркотиками: 
http://www.diklz.gov.ua/control/
main/uk/index.

Ще один ресурс, який допомо-
же перевіряти ліки – Додаток Ліки 
Контроль: https://goo.gl/67MSot. 
Тут можна знайти інструкції для 
лікарських препаратів, здійснити 
контроль підробок за певним ал-
горитмом та знайти зареєстровані 
аналоги лікарських препаратів.
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Стіни забирають до чвер-
ті всіх витрат з будівництву 
житла. І якщо безтурботно 
поставитися до цього вибо-
ру, то можна зазнати серйоз-
них витрат у майбутньому.

Врахуємо і розглянемо найважливіші 
критерії і чинники, які необхідно врахо-
вувати при виборі матеріалу для зведення 
стін будинку.

1. Питання ціни. Витрати можуть бути 
знижені, якщо взяти для стін полегшений 
матеріал. Тоді не доведеться споруджувати 
потужний і дорогий фундамент.

2. Теплоізоляція. Холодні стіни обі-
йдуться взимку занадто дорого. Тому, 
перш ніж вибрати матеріал, потрібно 
зробити всі розрахунки, орієнтуючись 
на місцеві кліматичні умови. Домогтися 
потрібного ступеня теплоізоляції можна, 
вдавшись до допомоги утеплювачів. Якщо 
взяти матеріал з хорошими теплоізоля-
ційними властивостями, то стіни немає 
потреби утеплювати, але все залежить 
від регіону забудови.

3. Інші затрати. Витрати часу і сил 
можна зменшити, якщо скласти стіни 
з великих блоків, а не з дрібноштучних 
матеріалів. Такі стіни зводяться в 3–4 рази 
швидше і легше. Найвища швидкість – при 
зведенні каркасних панельних стін.

4. Наступні витрати на обробку. 
Сучасні гладкі й естетичні матеріали не ви-
магають додаткової обробки стін. На цьому 
можна заощадити.

Щоб визначитись, з чого краще будувати 
стіни будинку, розглянемо основні види від-
повідних будівельних матеріалів, визначимо 
їх характеристики, переваги та недоліки.

Традиційна цегла
Цегляний будинок здатний простоя-

ти 100–150 років. Він прекрасно переживе 
і дощі з ураганами і градом, і сильні мо-
рози, і посушливу спеку. Кладуть стіни 
з цегли зі стародавніх часів, тому технологія 
їх зведення відпрацьована до дрібниць. Від-
повідно і хорошого майстра знайти легко.

Керамічна або силікатна цегла
Керамічна цегла має червоний колір. 

Зроблений він з обпаленої глини, тому дуже 
міцний і високоекологічний. Такий матеріал 
не боїться холоднечі і не пропускає воду. 

Глина буває повнотілою (не більше 13% по-
рожнеч) і порожнистою (до 49% порожнеч). 
Форма отворів у цеглі може бути круглою, 
квадратною, овальною, із розташуванням по 
горизонталі або вертикалі. Зі збільшенням 
їх кількості теплоізоляційні властивості по-
ліпшуються.

Силікатна цегла має білий колір. Її осно-
вні компоненти – вапно, пісок і дещиця до-
бавок. Цей вид цегли також випускають як 
суцільним, так і з порожнинами всередині. 
Останній більш легкий, а стіни з нього на-
багато тепліші (адже повітря – відмінний 
теплоізолятор). Зате суцільна силікатна 

цегла може побалувати забудовника різ-
номаніттям кольорів. Для міцності цегли 
неважливо, повнотіла вона або з порожни-
нами всередині.

Рядова і лицьова цегла,  
її призначення

Обидва види цегли бувають різного 
призначення.

Рядову цеглу називають ще будівель-
ною – її використовують для внутрішньої 
кладки стін. Невеликі тріщинки на ній не 
вважаються браком. Не біда, якщо кути 

З чого краще побудувати житло: 
вибираємо матеріал для стін 
омріяного будинку
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або ребра трохи відбиті, є насічки по кутах. 
Лицьова (облицювальна) цегла повинна мати 
бездоганний зовнішній вигляд, не мати сколів 
або інших дефектів.

Керамічний блок –  
міцний і сучасний матеріал

В Європі, вирішуючи, з якого матеріалу 
будувати будинок, часто вибирають кера-
моблок. Він екологічний (складається з об-
паленої суміші глини з дерев’яною тирсою), 
а будувати з нього можна дешево і швидко. 
Такий будинок простоїть не менш 150 років, 
причому його можна зробити багатоповер-
ховим (запас міцності це дозволяє). З боків 
поверхня керамоблока рифлена, а всереди-
ні – пори. Стикуються окремі елементи за 
допомогою з’єднання паз-гребінь.

Газобетонні блоки –  
матеріал для теплих стін

Зовні газобетонні блоки виглядають 
гірше, ніж керамоблок, зате вони чудово 
тримають тепло. Стіни з газобетону тов-
щиною 30–40 см, побудовані в один шар, 
володіють такими ж характеристиками, 
як і багатошарові, зроблені з цегли або 
керамоблоків. При цьому в приміщенні 
тримається досить комфортний мікро-
клімат, оскільки газобетон ефективно 
протистоїть коливанням температури 
і вологості. Цей матеріал не буде гнити 
і псуватися від часу, адже він має необме-
жений термін експлуатації. А за теплоізо-
ляцією він втричі кращий, ніж цегла. Це 
заслуга повітряних пор, які знаходяться 
всередині.

Споживачу

АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Пелетні пальники.

Монтаж та обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Заводська, 23
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор
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«Крики про «зрад-
ників» на внешней 
арене не работают.

Турция строит газопровод в об-
ход Украины», – написал на своей 
странице в Facebook сопредседа-
тель фракции Оппозиционного 
блока в парламенте Александр 
Вилкул.

Он подчеркнул: «Внешняя 
и внутренняя политика должна 
быть прагматичной – не прозапад-
ной или провосточной, а проукра-
инской. Крики про «зрадників» на 
внешней арене не работают. Надо 
договариваться с Европой, Китаем, 
Америкой на выгодных для нас 
условиях и восстанавливать нор-
мальные прагматичные отноше-
ния со странами СНГ, в т. ч. после 
окончания конфликта – и Россией».

«Власть прежде всего должна 
обеспечивать работой с достой-
ной зарплатой миллионы наших 
граждан, помогать заключать вы-
годные международные контракты 
отечественным предприятиям, 
с выгодой для страны использовать 
геополитическое положение для 

развития транзита товаров и энер-
гоносителей», – сказал Вилкул.

Он отметил: «Про то, что Тур-
ция ведет переговоры о создании 
альтернативного пути поставки 
газа в ЕС, было известно давно. Но 
что в это время делало наше прави-
тельство, Минэкономики и МИД? 
Вместо проведения серьезных 
переговоров портили отношения 
со странами-соседями, погрязнув 
в конфликтах, связанных с запрета-
ми учиться на родном языке, исто-
рическими и другими вопросами».

Оппозиционер привел резуль-
таты этой «конфликтно-местечко-
вой» дипломатии: «За это время 
была построена первая нитка 
трубопровода «Турецкий поток» 
через Черное море мощностью 
более 15 млрд куб. метров, и сей-
час сделают вторую с аналогичной 
мощностью.

Страны Южной и Юго-Восточ-
ной Европы отключатся от поста-
вок газа, который сейчас идет через 
нестабильную Украину, и будут 
платить за транзит газа Турции.

А страны Восточной и Цен-
тральной Европы тоже будут по-
лучать газ в обход Украины, через 

«Северный поток-2», о котором 
договорилась Меркель».

Вилкул отметил: «Речь идет 
о потерянных для Украины 
миллиардах долларов. Для по-
нимания – транзит газа приносил 
в бюджет столько, сколько наша 

страна тратит на образование 
и здравоохранение.

Порезанная на металлолом га-
зотранспортная система не даст 
столько денег.

Где их брать? Продолжат за-
крывать школы и больницы?».

Оппозиционер подчеркнул: 
««После нас хоть потоп!» – это уже 
девиз не только Людовика XV, но 
и нынешней власти. Нет ни одно-
го направления, где бы нынешние 
руководители не разрушали. Чем 
быстрее они уйдут, тем лучше».

Вилкул: Внешняя и внутренняя политика  
должна быть прагматичной – не прозападной  
или провосточной, а проукраинской

Алла Герман

В Україні та у всьому 
світі відбуваються ма-
сові акції на підтримку 
українських політич-
них в'язнів кремлів-
ського режиму.

У четвер, 31 травня, на засідан-
ні сесії обласної ради до депута-
тів звернулись активісти партії 
«Національний корпус» з ви-
могою ініціювати звернення до 
вищих органів влади щодо при-
швидшення процесу звільнення 
політичних бранців із в'язниць 
Російської Федерації.

«Від імені «Національного 
корпусу» та інших патріотичних 
громадських організацій хочу 
звернутися до вас із повідомлен-

ням, яке ми вчора зареєстрували 
у голови Житомирської обласної 
ради. Ми просимо вас ініціювати 
звернення до Президента України 
з вимогами сприяння швидшому 
звільненню політичних в’язнів із 
в'язниць Російської Федерації», – 
сказав Олег Чечевиця.

Своєю чергою, депутати об-
ласної ради прийняли звернення 
до Президента України, Голови 
Верховної Ради України, Прем’єр-
міністра України щодо підтримки 
незаконно ув’язнених українських 
патріотів.

За це питання проголосувало 
60 депутатів із 63 присутніх. У та-
кий спосіб депутатський корпус 
висловив свою позицію щодо по-
літичного переслідування грома-
дян України владою Російської 
Федерації, зокрема українського 
режисера, учасника Революції 
Гідності Олега Сенцова та інших 
незаконно засуджених україн-
ських патріотів.

Депутати переконані, що 
найвищим посадовцям держави, 
народним депутатам потрібно 
напрацювати дієвий план ви-
зволення українських політич-
них в’язнів, необхідно активніше 
і наполегливіше використовувати 
засоби дипломатичного тиску на 
російську владу, застосовувати 
персональні санкції тощо.

Нагадаємо, у травні 2014 року 
російські спецслужби затримали 
Олега Сенцова й активіста Олек-
сандра Кольченка в анексованому 
Криму. Їх звинуватили в органі-
зації терактів на півострові. Суд 
засудив Сенцова до 20 років коло-
нії суворого режиму. Кольченко 
отримав 10 років колонії. Обвину-
вачені ж свою провину не визнали. 
У травні цього року Олег Сенцов 
оголосив голодування. Єдина умо-
ва його припинення – звільнення 
усіх українських бранців. Їх кіль-
кість на даний момент становить 
близько 70 осіб.

Житомирські  
активісти вимагають 
звільнити українських 
політв'язнів Кремля

Алла Герман

У Житомирській 
області продовжують 
створювати нові ОТГ 
та розширювати межі 
існуючих.

На Житомирщині буде утворе-
но дві нові громади – Гришковецька 
селищна територіальна громада 
та Райгородоцька сільська ОТГ, 
які розташовані на території Бер-
дичівського району. Таке рішення 
було прийнято на засіданні 16-ї сесії 
Житомирської обласної ради.

«Також вже дві діючі ОТГ 
розширили власні межі. Зокре-
ма, до Краснопільської сільської 
об’єднаної територіальної громади, 
що у Чуднівському районі, виріши-

ла приєднатися Жеребківська сіль-
ська рада, а до складу Коростишів-
ської ОТГ увійдуть Стрижівська та 
Вільнянська сільські ради», – йдеться 
в проекті рішення.

У подальшому Житомирська 
облдержадміністрація має пода-
ти рішення сесії обласної ради до 
Кабінету Міністрів України для 
затвердження в установленому по-
рядку, а також подати в Центральну 
виборчу комісію рішення рад про 
об’єднання та приєднання терито-
ріальних громад для призначення 
у них місцевих виборів.

Додамо, зараз на Житомирщи-
ні створено та діють 46 об’єднаних 
територіальних громад. Децен-
тралізацією охоплено майже 60% 
території області, де створені ОТГ. 
У рейтингу областей щодо форму-
вання об’єднаних територіальних 
громад Житомирська область по-
сідає 1-е місце.

Депутати 
Житомирської 
облради погодили 
створення  
нових ОТГ
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Аліна Бойко

31 травня у літньому 
театрі "Ракушка" артисти 
театральної студії Аліни 
Зубової влаштували справ-
жнє видовищне свято для 
дітей інтернатних закладів 
і загальноосвітніх шкіл.

Організатор та режисер-поставник сту-
дії Аліна Зубова розповідає, що даним 
благодійним заходом хотіла подарувати 
присутній малечі шматочок щасливого 
дитинства. Гостями свята стали діти шкіл-
інтернатів, діти з особливими потребами 
та діти з таборів загальноосвітніх шкіл.

"Ми хотіли привітати всіх діток з Днем 
захисту дітей і подарувати їм чарівну 
казку у вигляді емоцій і гарних спогадів, 

які залишаться у дитинстві", – розповідає 
Аліна Зубова.

Дітки із захопленням спостерігали за 
всіма перипетіями, з якими зіштовхува-
лися герої вистави. Малеча разом з ними 
хвилювалась, сміялась, плескала у долоні 
та веселилась.

"Мені дуже подобається вистава. Я теж 
мрію стати артисткою, щоб вдягати такі ж 
яскраві костюми і дарувати глядачам гарні 
емоції", – поділилась враженнями від ви-
стави учениця 5-го класу Зоріна.

Мама акторки театральної студії Аліни 
Бородій розповідає, що всіляко підтримує 
доньку у творчій діяльності.

"Готувались до виступу систематично 
два місяці. Репетиції проходили в літ-
ньому театрі "Ракушка" по 8–12 годин на 
тиждень. Це було дійсно дуже цікаво та 
незвичайно. Моя донька Аліна вже 3-й 
рік займається в театральній студії, вліт-
ку у нас випуск. Ми вже з нетерпінням 
чекаємо на цю важливу для всієї сім'ї 
подію", – ділиться враженнями житоми-

рянка Руслана Бородій.
У рамках театральної студії Аліни Зубо-

вої утворився ще один творчий колектив – 
клуб театральних батьків "Сказік".

"Це колосальна підтримка та розвиток 
для нас усіх. Батьки обговорюють творчі 
ідеї, влаштовують збори клубу, грають 
в ігри, розвиваються в плані театрального 
мистецтва, разом подорожують, відпо-
чивають, допомагають один одному. Є 
навіть такі моменти, коли батьки само-
стійно вирішують організаційні питання 
на користь театральної студії. Їм завжди 
є про що поговорити, адже це – дуже 
дружній колектив. Вони безстрашні вої-
ни-супергерої, з ними можна вирішувати 
серйозні питання. Я дуже щаслива, що є 
така команда, з якою можна організову-

вати будь-які заходи. Дуже вдячна всім 
партнерам і спонсорам, які долучились до 
благодійної акції, розуміючи, що добра 
справа – це також розвиток і своєї осо-
бистості. Робіть та долучайтесь до добрих 
справ, це дуже надихає та мотивує!" – роз-
повідає Аліна Зубова.

Сюрпризом для малечі-глядачів стала 
фотосесія з головними героїнями дійства – 
Ельзою та Анною.

"Це викликало просто фурор. Зазвичай 
на виставах актори не виходять до гладача. 
В нашому випадку актор доступний своїй 
аудиторії", – зазначають організатори свята.

У червні на глядачів від акторів теа-
тральної студії Аліни Зубової очікує ви-
става "Панда Кунг-фу" від старшої групи 
акторів та "Фіксики"від молодшої групи.

У Житомирі відбулася благодійна 
дитяча вистава «Крижане серце»
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За даними Департа-
менту патрульної по-
ліції, минулого року 
сталося 3043 ДТП за 
участю громадського 
транспорту, у резуль-
таті яких було травмо-
вано 955 осіб.

Серед найпоширеніших по-
рушень, які зафіксували поліцей-
ські, – незадовільний технічний та 
санітарний стан машин, відсутність 
необхідних документів, аптечок 
і вогнегасників, технічні несправ-
ності. В уряді запевняють, що не-
забаром така техніка має зникнути 
з вулиць, адже в Україні запрацю-
вали нові правила конкурсного 
відбору автобусних перевізників. 
Як вони позначилися на пасажи-
рах і транспортниках, з’ясували 
експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Конкурс перевізників
Нові правила набули чинності 

17 березня і поширилися на між-
міські, приміські, внутрішньора-
йонні та внутрішньообласні на-
прямки. Ключові зміни торкнулися 
системи нарахування балів під час 
проведення конкурсів серед пере-
візників. Щоб визначити компанію, 
яка отримає право обслуговувати 
маршрут, ввели жорсткіші вимоги 
до автобусів та їхнього стану. За 
словами урядовців, якщо раніше 
вирішальним фактором у визна-
ченні переможців була кількість 
працівників і машин в автопарку, 
то тепер найвищі бали нарахо-
вують за безпечність транспорту 
і відсутність порушень. Перевагу 
також отримали підприємства, 
які використовують «зелений» 
транспорт: електробуси, гібриди, 
а також марки, що працюють на 
паливі високого екологічного стан-
дарту якості, наприклад Євро-5, 
Євро-6. Найбільші українські ав-
товиробники позитивно оцінили 
реформу.

«Нові вимоги стимулювати-
муть перевізників переходити 
на сучасні, комфортабельні ав-
тобуси великого та надвеликого 
класу, які мають кондиціонери, 
Wi-Fi-зв'язок, пандуси тощо. Це 
важливий та довгоочікуваний 
крок для поліпшення безпеки та 
якості обслуговування пасажирів 
в Україні», – зауважили в прес-
службі автомобільної корпорації 
«Богдан».

У результаті на ринку повинні 
залишитись ті компанії, які мають 
сучасні автобуси або готові вклада-
ти кошти в оновлення автопарку. 
У цьому разі вони зможуть авто-

матично продовжити договір на 
обслуговування маршруту, якщо 
не порушуватимуть ПДР та пунк-
ти попереднього договору. Чинов-
ники впевнені, що нововведення 
сприятимуть появі нових гравців 
на ринку, які надаватимуть якіс-
ні послуги. Втім, деякі експерти 
прогнозують, що зміни можуть 
спричинити суттєвий ріст вартос-
ті проїзду у громадському тран-
спорті, а неприбуткові напрямки 
взагалі ризикують залишитися без 
перевізників.

«Компанії будуть здійснюва-
ти обслуговування високорен-
табельних маршрутів, вони не 
будуть працювати на маршрутах 
з низьким пасажиропотоком», – 

зауважив спеціаліст з транспорт-
ного права, адвокат Олександр 
Вишневий.

Ще одна глобальна зміна у сис-
темі нарахування балів – це курс 
на доступність транспорту для 
людей з особливими потребами. 
Тепер під час конкурсу компанії 
одержують додаткові бали за низь-
копідлогові автобуси з пандусами 
і кріпленнями для інвалідних 
візків. Кабмін зобов’язав переві-
зників на міських та приміських 
напрямках збільшити кількість 
таких машин до 35% з 2019 року 
і до 50% – з 2020 року.

«Вперше за останні 10 років ми 
відходимо від застарілих рудимен-
тів та впроваджуємо норми, які, 
в першу чергу, спрямовані на по-
кращення безпеки та якості пере-

везень», – підкреслив міністр інф-
раструктури Володимир Омелян.

А на міжобласних напрямках 
запрацював заявницький прин-
цип, тобто вийти на маршрут 
можуть усі компанії, які відпо-
відають Закону України «Про ав-
томобільний транспорт», мають 
ліцензію та подали заявки. За 
словами урядовців, вільна конку-
ренція відсіє ті підприємства, які 
не можуть забезпечити належний 
рівень послуг.

«На маршруті може працю-
вати декілька перевізників, тобто 
якщо на маршрут Київ-Одеса по-
дається два перевізники, то два 
перевізники і будуть їхати. Це 
дасть право вибору для пасажи-

ра й адекватну ціну», – пояснив 
директор Департаменту стратегіч-
ного розвитку дорожнього ринку 
Мінінфраструктури Віктор Сасін.

Закінчення ери маршруток
Урядовці прогнозують, що за-

вдяки новим правилам у містах 
збільшиться кількість сучасного 
муніципального транспорту, 
натомість кількість маршруток 
знизиться. Тим паче, що в бага-
тьох регіонах уже почали рухатися 
в цьому напрямку. Так, нещодавно 
Львівська міськрада підтримала 
петицію місцевих жителів щодо 
відмови від маршруток. А Вінни-
ця ще з 2012 року взяла курс на 
розвиток міського електротран-
спорту – трамваїв і тролейбусів. 
З того часу кількість маршруток 

тут зменшилася удвічі, а левову 
частку перевезень здійснює ко-
мунальний транспорт.

«Якщо брати режим маршрут-
ного таксі, то в багатьох містах уже 
від цього відмовились, і зупинка 
на вимогу вже не відбувається. 
Маленький автобус, який часто 
ходить, – теж неефективний. І ми 
бачимо, що з’являються нові авто-
буси із частково низькою підло-
гою, але містам потрібно ще над 
цим працювати», – вважає експерт 
з транспортного планування Дми-
тро Беспалов.

За оптимістичними прогноза-
ми Міністерства інфраструктури, 
автобуси середнього, великого та 
надвеликого класу можуть витіс-
нити маршрутки з доріг вже за 3–5 
років. Однак, за словами експерта 

у сфері транспорту Олександра 
Кави, успіх справи значною мірою 
залежатиме від дій та активності 
місцевих органів влади. Для цього 
їм потрібно суттєво збільшити 
та модернізувати рухомий склад 
автопарків. Кошти на це Україні 
надають європейські інвестори 
у рамках проекту «Міський гро-
мадський транспорт». Відповідну 
угоду з Європейським інвестицій-
ним банком ратифікував Прези-
дент України Петро Порошенко 
ще у травні 2017 року. Вона перед-
бачає залучення 200 млн євро для 
закупівлі нових автобусів, тролей-
бусів і трамваїв. Ще 200 млн на 
умовах співфінансування виділяє 
Європейський банк реконструкції 
та розвитку.

Низка міст уже скористалася 
програмою і придбала сучасну 
техніку. Наприклад, у Києві у квіт-
ні нові перевізники із оновленим 
автопарком з’явилися на 8 марш-
рутах. Ще на 7 маршрутах невдовзі 
проведуть конкурс.

«Перемогли перевізники, 
у яких є нові машини, які повніс-
тю відповідають основним умовам 
конкурсу та нормам екологічної 
безпеки «Євро-5», або перевізни-
ки, що взяли на себе інвестиційні 
зобов’язання щодо оновлення ру-
хомого складу», – зауважив дирек-
тор департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА Сергій 
Симонов.

Протягом травня конкурси се-
ред перевізників планує провести 
Івано-Франківськ, Львів, Олексан-
дрія тощо. Урядовці кажуть, що 
жорсткіші правила автобусних 
перевезень – це лише перший 
етап реформування галузі. На 
черзі – розробка та ухвалення но-
вого закону «Про автомобільний 
транспорт», адаптація системи 
автостанцій до потреб громадян 
та створення загальнодоступного 
реєстру мережі автобусних спо-
лучень по всій Україні.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

АВТОБУСНА РЕФОРМА.  
Як зміняться пасажирські перевезення?
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Адміністратор, завгосп,	покоївка	потрібні	
на	постійну	роботу	в	м.	Київ,	в	міні	готель	
домашнього	типу.	Проживання	надається!	
Гідна	заробітна	плата.	0632331709

•	Адміністратор- прибиральниця	в	міні-гур-
тожиток,	без	шз.	Надаємо	житло.	Знання	
ПК.	Прибирання,	контроль	і	облік.	Г/Р	вах-
товий,	понедільний.	З/п	від	6500	грн/міс,	від	
1600	грн/тиждень	+	проживання	+	бонуси.	
0664067409,0637940200Yourhostel.kiev.ua

АРМАТУРНИКИ, ОПАЛУБНИКИ, ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКИ. ОФІЦ. ПРАЦЕВ., ПО УКРАЇНІ ТА 
ВІДРЯДЖ. (ЗАКОРД. ПАСПОРТ). ОПЛАТА 
ВИСОКА! 0660459607,0679453281

•	Асенізаційні вакуумні	цистерни,	посилена	
модифікація,	для	спец	автомобілів,	з	по-
товщеного	матеріалу	і	високоміцної	сталі,	
для	автомобілів	вітчизняного	та	зарубіжного	
виробництва	рік	випуску	2015.	0956751807

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗА-
РАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 
0936009555

• БУДКОМПАНІЇ: ВОДІЇ (НА ТЯГАЧ З НАПІВ-
ПРИЧЕПОМ), ЕЛЕКТРИКИ З РЕМОНТУ КРАНІВ, 
МАШИНІСТИ: КРАНА, ЕКСКАВАТОРА, АВТО-
ГРЕЙДЕРА, КАТКА, НАВАНТАЖУВАЧА. ВАХТА 
15/15, ЗП ВИСОКА. РОБОТА ПО ОБЛАСТЯХ 
УКРАЇНИ. 0672182601,0672400939

• В БУТІК ОДЯГУ (ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГЛО-
БАЛ") ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК 
РОБОТИ З 9.00 ДО 20.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 
18 ГРН./ГОД. ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА НОМЕРОМ 
0985180106

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

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	
Склад,	позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	9000	
грн.	Іногороднім	надається	житло.	0673201
886,0930351727,0667583958

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

•	Вахта, північ:	геодезист,	інженер	ПТО,	

прораб,	постачальник,	 комплектувал.,	

механік,	майстер.Л.МСПУ-1515-12.12.16.	

0960332046,0996640689

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬ-
ТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМА-
ДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ 
ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, 
КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHAT
SAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П 
ДОГОВІРНА, Д/Р ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 
З В О Н И Т И  З  0 9 . 0 0  Д О  1 7 . 0 0 . 
0981517788,0981517798СЕРГІЙ

• ВОДІЇ. РОБОТА НА ЦЕМЕНТОВОЗІ ВОЛЬВО. 
ЕВРО-2, ЕВРО -3, КАТЕГОРІЯ Е,С ПО УКРАЇНІ. 
(067)3602502

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ СЕ НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙ-
СЬКА КОМПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НО-
МЕРОМ: 0634615340

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ 
ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ. РОБОТА ВАХТОВИМ 
МЕТОДОМ 1/1 МІС. НА ЧАС ВІДРЯДЖЕН-
НЯ ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ. З/П 33 
000ГРН. 0443039220,0672322787

• ВОДІЙ-РІЗНОРОБОЧИЙ, ЗП-9000 ГРН, РІЗ-
НОРОБОЧІ, ЗП ВІД 8000 ГРН, ТА КУХАРКА- 
ДОМОГОСПОДИНЯ ЗП-8000 ГРН. РОБОТА В 
САДОВОМУ ЦЕНТРІ БІЛЯ КИЄВА. НАДАЄМО 
ЖИТЛО. 0503518408,0676564002

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУ-
ЄМО НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
11000ГРН. ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ РОБОТИ, 
БЕЗКОШТОВНИЙ ПІДВІЗ. М.КИЇВ. 0667583
958,0689468981,0930351703

•	Господиня залу	(мийниця-прибиральниця)	
в	паб	в	Києві	(на	зміні	2	людини).	Графік	сут-
ки	/	трое,	харчування	безкоштовно,	оплата	
500грн	+	чай,	виплата	2	рази	в	місяць.	Є	
вожможность	підробітку.	м.	Київ,	вул.	Ан-
тоновича	47.	0674702929.

•	Для сезонної	роботи	потрібні	реалізатори.	
Проїзд	та	проживання	за	рахунок	робото-
давця.	0985975482,0934482309.

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

- КЕРУЮЧИЙ (ЗНАННЯ ПК, РОБОТА З 
ПЕРСОНАЛОМ, ЗАКУПКА ТОВАРІВ);

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

- ПОМІЧНИК КУХАРЯ (ВИКОНАННЯ 
ДОРУЧЕНЬ КУХАРЯ, МИТТЯ 
ПОСУДУ);

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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•	Київській охоронній	фірмі	потрібні	охо-
ронці	,	жінки	та	чоловіки.Вахта	15/15,	21/7.
Соц.пакет,зарплата	своєчасно,безкоштовне	
проживання.	0971733982

•	Комендант-адміністратор в	хостел,	
м.Київ.	Відповідальність,	обов`язкове	про-
живання	в	гуртожитку.	ЗП	4000грн.+б/к	жит-
ло.	0979959336

•	Компанія-виробник "Укртермо"	шукає	
приватних	фахівців,	бригади	і	монтажні	орга-
нізації	для	установки	твердопаливних	котлів	
і	монтажу	систем	опалення.	Вигідні	підрядні	
умови.	0502582060,0932010391,0462937307

•	Мед. працівник	(ця)	по	догляду	за	хворими	
та	людьми	похилого	віку	на	дому	і	в	лікарні.	
Проживання	та	харчування	за	рахунок	ро-
ботодавця.	0668464953

• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В 
М.КИЇВ. МОЖЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. 
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
8000-30000ГРН(ДО 30% ВІД ВИРОБІТКУ). 09
81080000,0951640404,0638954850

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

•	На вир.буд.сумішей	в	м.	Київ:	фасуваль-
ники,	пакувальники,	різнороби,	водії,	опе-
ратори,	електрик.	ЗП	від	10000	грн.	Житло.	
0730569259

•	Оператор виробничої	лінії	в	м.Львів	та	в	
м.Ужгород	(чоловік/жінка	без	досвіда	робо-
ти).	Зар/пл.	від	8000	грн,	житло,	соц.пакет.	
0952915556;0974304077;0734017393(Анна)

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ 
РОБОТИ. 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В 
ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРО-
ЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. 
0968689080,0983155059

• ОХОРОННИКИ  ЧОЛОВІКИ  ТА  ЖІНКИ, 
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПРОЖИВАННЯ  І ДОСТАВКА НА МІС-
ЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. 
0952872944;0677869928

ОХРАННИКИ НА ВАХТУ. ВАХТА 20/10 
ИЛИ 30/15. ПИТАНИЕ И ПРОЖИВА-
НИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО. 
0674206449,0952858119

• ПІДПРИЄМСТВО В М.ЖИТОМИР ПО ВИГО-
ТОВЛЕННЮ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ СТОЛЯРІВ, ТЕСЛЯРІВ. 067
4104933,0672745423,0674102988

•	Пісок, відсів,	щебінь,	бут,	камінь,	земля,	і	
ін.	Послуги	автомобілем	КАМАЗ.	0977801302

•	Доярка на	молокопровід,	тракторист	на	

ферму.	Село	Новий	Бурлук	(Харківська	обл.).	

Досвід	роботи,	без	шкідливих	звичок.	Оплата	

від	виробітку	(8000-11000	грн).	Надаємо	

кімнату.	Можна	сімейна	пара.	0931090403

• ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБЛАД-
НАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ.ОФОРМ-
ЛЕННЯ, ГУРТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВ-
СЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608

•	Житомир. Шукаємо	сім`ю	чудовою	кішечці	

по	імені	Мася!	Дівчинка	знає	лоток	на	5+,	

глисти	прогнали,	щеплена,	стерилізована.	

0969651169.

ЗВАРЮВАЛЬНИК ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ КОВА-
НИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. 
ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ПОСТІЙНА РО-
БОТА. 0674122283

ЗДАМ В ОРЕНДУ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЛЯ ПЕ-
РУКАРЯ В ДІЮЧОМУ САЛОНІ (Р-Н СІННО-
ГО РИНКА). ВСІ ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮТЬСЯ. 
0668431142

•	Київ. Потрібен	водій	на	ГАЗ	33-09-Асе-

нізатор,	ЗІЛ-130-Асенізатор.	З	досвідом	

роботи.	Зарплата	8000-9000	грн.	Робота	

в	приватному	секторі.	Житло	надаємо.	

(097)9272960
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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 ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. 
0675936346

•	Покоївки (працівники	для	прибиран-

ня)	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 
(35-45 РОКІВ). ПОСТІЙНА РОБОТА З 
ПРОЖИВАННЯМ В ЗАМІСЬКІЙ САДИБІ 
(50 КМ ВІД М. КИЇВ). ДОСВІД ВЕДЕННЯ 
ПРИСАДИБНОГО ГОСПОДАРСТВА (БУДИ-
НОК, САД, ГОРОД 30 СОТОК). З/П 8000 
ГРН +ЖИТЛО. 0681242420

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРА-
ЦІ, ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА

•	Пральному комплексу:	різнороби,	водії,	
менеджери,	механіки,	бригадири.	Б/к	жит-
ло,	проїзд,	харчі.	Київська	обл,	с.Щасливе.	
0932964393

• ПРАЦІВНИК КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ, ПОЛЯ, 
АПАРАТНИК СТЕРИЛІЗАЦІЇ, ТЕЛЬФЕРИСТ, 
ЗВАРНИК, АВТОЕЛЕКТРИК, ОПЕРАТОР ДО-
ЩУВАЛЬНИХ МАШИН. КОНКУРЕНТНА З/П. 
НАДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ОДЕСЬКІЙ ОБ-
ЛАСТІ. 0504900446

ПРАЦІВНИКИ (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ЦЕХ 
ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОРОЗИВА. ТЕРМІ-
НОВО! З/П 13000 ГРН. ІНОГОРОДНІМ НА-
ДАЄМО ЖИТЛО. РОБОТА В ПЕРЕДМІСТІ 
КИЄВА. 0678550161,0956789109

ПРОДАВЕЦ В КИОСК ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПИТАНИЯ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА 250ГРН/ДЕНЬ+ОФОРМЛЕНИЕ. 
0983872692,0635324257

ПРОДАВЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВА-
РОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. О/Р ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. БЕЗ В/П. 
0963316012

• ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН 
(СМТ. НОВОГУЙВИНСЬК). БАЖАНО ЗНАННЯ 
КАСОВОГО АПАРАТА. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 
4500 ГРН. ДО 6000 ГРН. ПОЗМІННИЙ ГРАФІК 
РОБОТИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
0633076872,0961541388,ВІКТОРІЯ

ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН 
(ЦЕНТР МІСТА) З ДОСВІДОМ РОБОТИ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА. ГРАФІК РОБОТИ 
МАГАЗИНА З 7-00 ДО 21-00. 0972416953

•	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

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	
и	расклейщики	объявлений.	Свободный	
график.	Оплата	ежедневная.	0506917120,	
0636917120,0676917120

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Израиле.	Все	

затраты	в	кредит.	Большой	выбор	вакансий.	

З/п	от	20	000	грн.до	60	000	грн.	.	Лиц.	серия	

АЕ	№460927	от	25.11.2014г.,	0937550595,	

0677550595,0667550595

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

•	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	за-

пахів.	Повна/часткова	зайнятість	для	про-

фесіоналів.	0990140026;0989489508

РІЗНОРОБОЧІ НА МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. РОБОТА В М. 
ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
0977317937
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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 першому поверсі в будівлі за адресою: смт.
Попільня, вул. Героїв Майдану,15, загальна площа 44,00 кв.м, розрахункова орендна 
плата – 31 грн. 20 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.10.17), цільове при-
значення – розміщення торговельного об'єкту з продажу непродовольчих товарів.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення, що пере-
буває на балансі Житомирського обласного онкологічного диспансера Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського,24/4, загальна 
площа 5,0 кв.м, розрахункова орендна плата – 53 грн. 00 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.03.18), цільове призначення – розміщення торгівельного об’єкту 
з продажу товарів медичного призначення.

3. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі 
Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 
резерву з легкої атлетики Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського,18, загальна площа 87,30 кв.м, розрахункова орендна плата – 76 
грн. 33 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.12.17), цільове призначення – 
розміщення офісного приміщення.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 20 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.

РОБОТА В ЛИТВІ. ЗБИРАЛЬНИКИ АЛЮМІ-
НІЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ, 
СОРТУВАЛЬНИКИ ПЛІВКИ, ОБВАЛЬЩИ-
КИ (РОЗДІЛЮВАЛЬНИКИ) М`ЯСА ПТИЦІ, 
ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД, БУДІВЕЛЬНИ-
КИ, ЗВАРНИКИ. НАКАЗ МСПУ №370 ВІД 
9.03.2017. 0734384755,0977436222

•	Робота в	Німеччині	для	водіїв	кат.	"B",	
по	догляду	за	перестарілими,	будівельни-
кам-спеціалістам.	Робота	в	Естонії,	Швеції	
для	будівельників-спеціалістів.	Л.МТСПУ-
АВ547294-10.09.10.	 0674550664(vib
er),0996348031,0632154039

• РОБОТА В ПОЛЬЩІ ДЛЯ ЖІНОК, ЧОЛОВІКІВ, 
СІМЕЙНИХ ПАР (КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, УПАКОВ-
КА, КОМПЛ-НЯ, ЕТИКЕ. ПРОЖИВАННЯ - БЕЗ-
КОШТ. ЗА РАХ. РОБОТОДАВЦЯ (3-4 ЧОЛ./
КОМН.), ЗНАННЯ ПОЛЬС. МОВИ - НЕ ВИМАГ., 
ХАРЧУВАННЯ - ЗА СВІЙ РАХУНОК. ЗП ВІД 
25000 ГРН. 0509369432

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

•	САДІВНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ на	дачу	в	
Київ.	Безкоштовне	проживання/вахтовим	
методом.	З/П	4000грн.	Сб,	Нд-вихідний.	
0678841771

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

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРА-
БОТНАЯ РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В 
Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

СЕЗОННА РОБОТА! АДМІНІСТРАТОР РЕС-
ТОРАНА, ПРАЦІВНИКИ НА РЕЦЕПШН, ОФІ-
ЦІАНТИ, КУХАРІ, БАРМЕНИ, ПОКОЇВКИ, 
РІЗНОРОБОЧІ. З/П ВІД 8000 ДО 15000 ГРН. 
ЖИТЛО +ХАРЧУВАННЯ. ГРАФІК ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ВАКАНСІЇ. 0732045298,0503182612

• СЛЮСАР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СВОГО 
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ. ДОСВІД РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВО. 
ЖИТЛО НАДАЄМО. З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
М. КИЇВ. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ КА-
МАЗ МАЗ. МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА ТА СВОЄЧАСНА! 
0679708648

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. ОФОРМЛЕННЯ, ГУР-
ТОЖИТОК. ЗП 6000-7000. КИЇВСЬКА ОБЛ., 
ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н. ДОДАТКОВА ІНФОРМА-
ЦІЯ ЗА 0980332756,0976080608.

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

•	СТОМАТОЛОГ-ОРТОДОНТ потрібен	в	
Київ(Позняки).	З/п	від	20000	грн.	Вахтовий	
метод	з	8:00	до	21:00.	Житло	надається.	
0678841771

• ТЕРМІНОВО НАБИРАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ 
(ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) В ТОРГОВІ ЦЕНТРИ ТА 
СУПЕРМАРКЕТИ М.КИЄВА. ГРАФІК РОБОТИ 
ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ДОПОМОГА З ЖИТЛОМ. 
ОПЛАТА ПРОЇЗДУ ДО КИЄВА. З/ТА 6300-
10500 ГРН./МІС. 0730307424

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

У ВЕЛИКУ БУДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ. НАДАЄТЬСЯ 
ГУРТОЖИТОК. ОПЛАТА ВІДРЯДНА. КАМЕ-
НЯРІ 25 ЧОЛ., МОНОЛІТНИКИ 15 ЧОЛ., ТЕС-
ЛІ 10 ЧОЛ., ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ 
ПЛИТКИ 10 ЧОЛ. 0503151413

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

УБОРЩИЦА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ В РЕС-
ТОРАН. ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА. 0984772267НАТА-
ЛЬЯНИКОЛАЕВНА

•	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

•	Хімчистка, Київ,	запрошує:	працівник	
пральні-8000грн,	приймальниці-7000грн,	
контролер	ВТК-9000грн.	ЗП	за	15	роб.змін.	
Житло.	0952441886

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ 
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

ШВЕЯ-ПРОДАВЕЦ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ДОГОВОРНАЯ. ГРАФИК РАБОТЫ С 9:00-
18:00. БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО 0671743000ГАЛИНА

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

• ПРОДАМ  3-Х  КОМ.КВ.,  1/5  ЭТАЖЕЙ, 
48М/32М/6М, Г.ЖИТОМИР, ЦЕНТР, ЧАПАЕ-
ВА УЛИЦА. ЦЕНА 654 450 ГРН. 0632909560

2.8. Продам Будинки в передмісті 

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИР-
СКАЯ ОБЛ., БЕРДИЧЕВСКИЙ Р-Н, С.МАРКУШИ. 
ЦЕНА 235 602 ГРН. 0966627860

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 ЗАСТРОЙ-
КУ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., С.ИВАНОВКА. ЦЕНА 
23 684 ГРН. 0960591858

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙ-
КУ, ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛ., КОСОВСКИЙ 
Р-Н, С.УТОРОПЫ, ПРЕЛИСОК ЛИСОК. ЦЕНА 
209 424 ГРН. 0985589161

2.13. Продам гаражi 

• ПРОДАМ БОКС В ГАРАЖНОМ КОМПЛЕКСЕ, 
24М/0М/0М, Г.ЖИТОМИР, Р-Н БОГУНСКИЙ, 
ПРОСП.МИРА. ЦЕНА 104 987 ГРН. 0937976644

2.14. Продам Комерційна 

• ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС, 137,7М/0М/0М, 
ЖИТОМИРСКАЯ  ОБЛ. ,   Г .НОВОГРАД-
ВОЛЫНСКИЙ, ЖИТОМИРСКАЯ УЛИЦА. ЦЕНА 
1 714 660 ГРН. 0638725651

• П Р О Д А М   Т О Р Г О В Ы Е   П Л О Щ А Д И , 
54М/0М/0М,  Г.ЖИТОМИР,  ЖИТОМИР-
СКАЯ-27. ЦЕНА 472 441 ГРН. 0672616342

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, ЄВРОРЕ-
МОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИ-
СУЮ 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

•	Асенізаторні обладнання	для	спец	авто-
мобілів.	Вакуумна	цистерна	від	1	до	20	куб.,	
Так	само	приймаємо	індивідуальні	заявки	
до	переобладнання	вашого	авто.	Переоб-
ладнуємо	ваш	автомобіль	під	асенізатор.	
0990389637

3.3. Автомобілі. Куплю 

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



21 Середа, 6 червня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес
ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Будинок заг.пл 148.4 кв.м. з надвір. буд за адресою: Житомирська обл., Корос-

тишівський р-н, с. Малі Кошарища, вул. Зарічна, 1б. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №282745 (уцінено лот № 259972);

2. Земел. діл., пл. 0,15 га, К/№ 1822084100:03:001:0073, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Левків, вул. Молодіжна. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №282739 (уцінено лот № 274593);

3. Сітроковбасний цех заг.пл. 484.6 кв.м, за адресою: Житомирська обл., Ан-
друшівський р., смт. Червоне, пров. Крилова, 15. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №282733 (уцінено лот № 275022);

4. Незакінчений буд. рибо-коптильний цех заг.пл. 132.8 кв.м, за адресою: Жито-
мирська обл., Андрушівський р., смт. Червоне, пров. Крилова, 15. Дата торгів: 02.07.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №282730 (уцінено лот № 275021);

5. Будівлі: корівника заг.пл. 1515,3 кв.м., корівника заг.пл. 1732,5 кв.м., телятника 
заг.пл. 634,1 кв.м., тваринника заг.пл. 78,8кв.м., силосна траншея Житомирська обл., 
Андрушівський р-н, смт. Червоне, вул. Радгоспна, 23. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №282735 (уцінено лот № 275020);

6. Земел. діл. К/№ 1822081200:03:001:0128, пл. 0.2613 га, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл. 499 та 493. Дата торгів: 
02.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №282723 (уцінено лот № 274391);

7. Земел. діл. К/№ 1822082200:03:001:0240, пл. 0.1592 га, за адресою: Житомирська 
обл., Житомирський р-н, с. Дениші, діл. №53. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №282714 (уцінено лот № 274390);

8. 3-кім квартира заг.пл. 53.5 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Машинобудівників, № 8 кв. 117. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №282712 (уцінено лот № 275565);

9. Об'єкт незаверш. буд. заг.пл. 172.4 кв.м,та земел. діл. заг.пл. 0.1 га, К/№ 
1822083000:02:001:0036, за адресою: Житомирський р-н., с.І ванівка, вул. Островського,34 
а. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №283209;

10. 3-кім квартира заг.пл. 69.60 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. 1-го Травня 37, кв.7. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №283650 (уцінено лот № 275186);

11. 2-кім квартира, заг.пл. 46,8 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. К. Маркса, 65А, кв. 79. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №283649 (уцінено лот № 274885);

12. Квартира заг.пл. 44.6 кв.м., що складає 41/100 житл. буд., за адресою: Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Базарна, 8, кв. 2. Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №283648 (уцінено лот № 275245);

13. 3-кім квартира заг.пл. 80.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Європейська (К.Лібкнехта), 110, кв.13 (1). Дата торгів: 02.07.2018 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №283654 (уцінено лот № 274561). 

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ 
ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, 
ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, 
ПІСЛЯ ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, 
ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, 
БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР. ШВИДКО. 
0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУ-
БІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІС-
ЛЯ 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	Ко-
нотоп,	поршень,	кільця,	пальці,	комплек-
ти	прокладок	двигунів,	КПП,	мостів,	вкла-
диши	Димитровград,	Тамбов,	фільтра.	
0675702202,0507190074

• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", 
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ 
Т-25, Т-82, ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХ-
НІКА, ПОЛЬЩА. (097)4742211,(097)4742272.

•	Куп.токарську оснастку,	верстати,	лещата,	
патрони,	фрези,	свердла,	розгортки,	мітчики,	
різці.Фото:sky85593@gmail.com,	0968709687

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.COM.
UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(05
0)5158585,(067)9040066

•	Прицепы тракторные	3ПТС-12,	2ПТС-
5,	2ПТС-4	(самосвальные)	новая	рези-
на,	металлические	борта,	товарный	вид,	
(050)6146423.(093)0458242

•	Продам. Комбайн	"Джон-Дір-1032"	жат-
ка	2,8м,	трактор	"Джон-Дір-7710",	108к.с,	
1999р.,	плуги	оборотні	3-,4-,5-корпусні,	преси	
"Валгер",	картоплесаджалки	4-рядні,	опри-
скувач	причіпний,	навісний,	жатка	кукурудзи	
8-рядна.	0973850784,0975847243

•	Сварочные аппараты	(передвижные),	
дизель	 Д-144,	 3	 единицы,	 в	 работу.	
0960795238,0990585081

•	Сівалка СУПН-6(8),	УПС-6(8).	Культиватор	
КРН-5,6.	Діскова	борона	АГ-2,1-3,1.	Сівалка	
СЗ-3,6(5,4),	Тодак-8.	(067)7801439

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	
www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

3.8. Автозапчастини. Куплю 

•	Викуп авто	дорого,	у	робочому	стані,	мож-
ливо,	неробочі.	0678903718,0687801123

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМ-
ПОНАЖ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ, МОН-
ТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ. 
0677855628,0677723483

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬ-
ТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХ-
ГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ, КОРПО-
РАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 
ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGROU
PCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	Газові колонки	радянського	виробництва,	
б/в,	неробочі.	Ціна	450	грн.	0986946077

ЗАВЖДИ ГОТОВА ВАМ ДОПОМОГТИ В 
БУДЬ-ЯКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ. РІ-
ШЕННЯ СІМЕЙНИХ НЕУРЯДИЦЬ. ДОПО-
МОГА ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ. ПРИЙОМ 
МОЖЛИВИЙ НА ВІДСТАНІ. 0988152470.

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	250	до	
2000грн	за	1	грамм),коралові	буси,	бивні	
мамонта,	зуби	кашалота.	Старовинні	ікони,	
картини	до	1990р.,	ордена,	медалі,	книги	ви-
дані	до	1917р,	коньяки	виробництва	СРСР	
до	1991	р.	та	інші	предмети	старовини.	
0503466068

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658

•	Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	
Варшава-Люблін	щоденно	з	АС:	Рівне	-	
04.30;	Луцьк-	06.10;	Варшава	-	08.20;	Лю-
блін-11.40.	(099)2861600;(063)8967762;(06
7)9112004;+

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

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

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

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

8.16. Хобі, тварини. Продам 

• ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОШЕЧКУ - 
ЖИТОМИР, КИЕВ. ЕЙ 5 И ОНА ЖЕНЩИНА:) 
БОНЯ ВЕСЬМА МИНИАТЮРНА, ВЕСИТ 3КГ, 
ОКРАС ТИГРОВЫЙ ПЕПЕЛЬНЫЙ. ПРИУЧЕНА 
К ЛОТКУ, КОГТЕТОЧКЕ И СУХОМУ КОРМУ. 
ОТ ПАРАЗИТОВ ОБРАБОТАНА 0677716706

8.20 Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БО-
ЙОВИХ ДІЙ СЕРІЯ АБ № 576883 НА ІМЯ 
КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ВВАЖАТИ 
НЕ ДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ЖИ-
ТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛО-
ГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ГРУПА ЕО-34 НА 
ІМ'Я МАКСИМЧУК АНАСТАСІЯ РУСЛАНІВНА, 
ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

•	Виготовляємо, реалізуємо	опалення	
для	виробництва,	сушильних	камер,	те-
плиць,	пташників,	цехів,	складів,	мага-
зинів,	ангарів,	автомийок,	СТО.	Монтаж	
під	ключ.	Потрібні	дилери,	представники.	
0666008784,0680450764
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	

для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-

коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	

обладнання	і	т.п.	(067)5669709

8.24. Інше. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок	у	робочому	

стані,	можливо,	нерозмитнених,	до	2017р.	

0988605070.

•	Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83	(чушка,	лом),	

припой	ПОС-30,-40,-61,	олово.	Терміново,	

в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	

за	ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	

0963409983

•	Куплю ретромототехніку	М72,	ІЖ49,350,	
К750,	МВ750,	М61,62,	Дніпро12,16,	ДКВ,	
Арді,	БМВ,	Цундапп,	NSU,	Індіан,	Тріумф+з/ч.	
0669663546

•	Тельфери. Крани.	Лебідки.	Підйомники.	
Металоконструкції.	Купівля,	продаж,	ремонт,	
укомплектовка,	монтаж,	демонтаж,	паспорти-
зація.	Виготовлення,	монтаж,	проектування,	
нівелювання	й	рихтування	підкранових	колій.	
0979288477,0669918966	

Продам/куплю
піддони

тел.: (063) 733-71-51

нові та вживані
вигідна ціна

ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

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

Офіційне працевлаштування у ПольщіОфіційне працевлаштування у Польщі

Тел.: 098-545-73-05

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

запрошує робітників будівель-
них спеціальностей, з/п за 
домовленістю, співбесіда за 
телефоном:

Залізний порт, Лазурне

від 1680 грн

вул. Київська, 93(Автовокзал)
44-67-32,
067-967-12-22,
063-655-12-21

10 днів

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

40 грн за м2

Професійна  пральня килимів
«ЧИСТИЙ КИЛИМ»

Досить прати килим на автомийках -
звертайся до професіоналів. 
Можлива доставка нашим транспортом.

ДОСТУПНІ ЦІНИ

ВІДМІННА ЯКІСТЬ

м. Житомир, вул. Жуйка, 43
тел.: (097) 7721277, (073) 7712277

Ковані вироби

Тел.: 096 888 55 43



23 Середа, 6 червня 2018WWW.20MINUT.UA

6 червня 2018 р.
№ 21 (687)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса: 
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Верстальник: 
Олег Щербінський
Головний редактор:
Ольга Сідлецька,
тел.: 0 (97) 470-60-17
Директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180421
Передпл. індекс: 08976

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

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

Р

Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Найкоротша вулиця на 
планеті знаходиться в Шотландії, 
в місті Віке. Це вулиця Авен – всьо-
го два метри.

• Найдовша вулиця Росії і, за 
деякими даними, світу – Друга 
Поздовжня магістраль у Волгогра-
ді. Її загальна довжина – близько 
50 км.

• Найбільша вулиця в світі без 
постійного населення – вулиця 
Зеленцова в Магнітогорську. На 
всьому її протязі (а це майже 7 
кілометрів) немає жодного жит-
лового будинку.

• Найдовший пішохідний 
бульвар – вулиця Строгет у Ко-
пенгагені (1,8 км).

• Найширша вулиця – Мону-
ментальний Вал, головний про-
спект міста Бразиліа (Бразилія). 
Його ширина становить 250 ме-
трів.

• Найвужча вулиця в сві-
ті – Шпройерхофштрассе. Вона 
розташована в невеликому ні-
мецькому місті Ройтлінгені. Її 
ширина не перевищує 50 сан-
тиметрів! Шпройерхофштрассе 
занесена в книгу Гіннеса (про це 
свідчить інформаційна табличка 
на стіні вулички).

• У Кривому Розі (Україна) є 
вулиця Невська, яка розділена до-
сить великим ставом на дві части-
ни. Парна її сторона знаходиться 

на західному березі водойми, а не-
парна – на східному. Відстань між 
ними – майже 300 метрів.

• Вулиця Шмідта належить 
одразу двом державам. Одна її 
частина розташована в українсько-
му місті Маріуполі, а інша – в ро-
сійському Єйську. Між містами 
знаходиться Таганрозька затока 
Азовського моря.

• Найбільш крута вулиця – 
Болдуїн знаходиться в Новій Зе-
ландії. Рівень її нахилу складає 
35 градусів.

• Найкривіша вулиця сві-
ту – Ломбардна у Сан-Франциско 
(США). На найвикривленішій ді-
лянці вона має 9 поворотів.

Гороскоп на тиждень 6 - 12 червня

ОВЕН
Ваші ідеї почнуть 

приносити непогані ре-
зультати. А от вдома вас 

можуть трохи недооцінювати, 
але це тимчасово.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня по-

більшає роботи. Якщо 
колегам знадобиться ваша до-
помога, не відмовляйте, мож-
ливо, це відкриє для вас нові 
перспективи.

БЛИЗНЮКИ
Перш ніж кидатися 

у вир рішучих дій, кра-
ще підготувати надійну базу, 
експромти й експерименти поки 
що відкладіть.

РАК
Надмірна метушня 

може злякати форту-
ну. Ви навіть не помітите, як 
легко ви впораєтеся з усіма 
завданнями.

ЛЕВ
Не розпорошуйте 

час та сили, поставте 
собі конкретну мету. Ймовірна 
серйозна розмова з керівни-
цтвом, доведеться відстоювати 
свою позицію.

ДІВА
Будьте відкриті та 

уважні до свого ото-
чення. Можна самим почати 
конструктивну та аргументовану 
розмову з начальством.

ТЕРЕЗИ
Якщо зацікавлені 

в кар'єрному рості, є сенс 
звернутися до своїх помічників. 
Ваш спокій і миролюбство згла-
дять усі гострі моменти на роботі.

СКОРПІОН
Ви будете сповнені 

енергії та віри в себе, 
тому впораєтеся з будь-якою, 
навіть дуже важкою роботою та 
заслужите премію й моральне 
заохочення.

СТРІЛЕЦЬ
Інтуїція підкаже, 

де ховається ключ від 
серйозної проблеми. Очікуйте 
на прибуток.

КОЗЕРІГ
Не  н а ма г а й т е с я 

боротися з вітряками. 
Просто пливіть за течією, тому 
що це – найкраще вирішення 
об'єктивних ситуацій.

ВОДОЛІЙ
Доведеться обмеж-

ити коло спілкування, 
інакше ви втомитеся 

від людей. Можливо, дове-
деться говорити не занадто 
приємні речі.

РИБИ
Ві дч уєте  пі дйом 

сил, підвищиться ваша 
працездатність, постарайтеся 
максимально використовувати 
цей час.

Цікаві факти про вулиці

6
червня
середа

7
червня
четвер

8
червня

п’ятниця

9
червня
субота

10
червня
неділя

11
червня

понеділок

12
червня

вівторок

+ 12°
+ 19°

+ 10°
+ 21°

+ 12°
+ 25°

+ 17°
+ 27°

+ 16°
+ 25°

+ 15°
+ 28°

+ 17°
+ 28°

742 746 743 740 740 740 734
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ
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Красуня на всю голову
Жанр: комедія
Чергове дітище тандему талановитих Еббі 

Кона та Марка Сілверштейна («Обіцяти – ще не 
одружитись», «Клятва», «В активному пошуку»).

Усе життя Рене (Емі Шумер) складалося зі 
спроб схуднути або хоч якось причепуритися 
аби виглядати привабливіше. І все марно. Та 
якось небеса почули її благання. Рене сильно 
вдарилася головою під час тренування, а 
отямившись відчула себе красунею, але 
для оточуючих нічого не змінилось. Тепер 
світ ділиться на дві частини – тих, хто пасує 
перед впевненістю Рене та тих, хто має сили 
чіплятися за реальність у її присутності.  

Ескобар 
Жанр: біографія, драма, кримінал
У 1981 році відома колумбійська журна-

лістка і телеведуча Віргінія Валльєхо на одній 
ВІП-вечірці познайомилася з чоловіком, який 
заробив авторитет і мільярди на перевезенні 
наркотиків із Колумбії до США. Так Пабло Еско-
бар став одним із найнебезпечніших і найбільш 
впливових людей на планеті. А між Віргінією та 
наркобароном закрутився пристрасний роман, 
навіть незважаючи на шлюб останнього. За 
80-ті роки Ескобар знаходив нову популярність 
завдяки спробам поліпшити життя бідного 
населення своєї країни. Пабло ставав таким 
відомим, що зупинити його хотіли всі.  

Соло: Зорянi вiйни. Iсторiя
Жанр: фантастика, бойовик
Новий фільм серії розповідає про юність 

контрабандиста Хана Соло до того, як він зу-
стріне Обі-Вана Кенобі та Люка Скайуокера. 

Фільм є спінофом основної сюжетної лінії 
серії фільмів про Зоряні Війни. Сценарій є 
спільною працею автора ідеї Джорджа Лука-
са, сценариста «Зоряні війни», що вийшли 
в 1980 і 1983 роках Лоуренса Кездана і його 
сина Джона Кездана. Актор Олден Ерен-
райк, який зіграв молодого Хана Соло, був 
обраний з безлічі претендентів. Чубаку зіграє 
Йонас Суотамо. Зріст хлопця становить 209 
см. У минулому він займався баскетболом.   

Зачарований принц 
Жанр: мультфільм
Колись давно у одному далекому царстві на-

родився принц. Немовля було напрочуд гарним, 
та все одно фея вирішила застосувати на хлоп-
чику 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 справжньо-
го кохання. І він його шукатиме....  

Кінотеатр «УКРАЇНА» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

«Божі тварі»
8.06

Початок о 19:00

«Золотий ключик, або 
пригоди Буратіно»

9.06
Початок о 12:00

«Казка мандрівного 
лялькаря»

9.06
Початок об 11:00 та 13:00


