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У Житомирі презентують
«Естетику жебрацтва»
Дмитра Корчинського
У суботу, 23 червня, у Житомирі
в «Gnatyuk Art Center» відбудеться презентація роману «Естетика жебрацтва».
Новий твір Дмитра Корчинського «Естетика жебрацтва» –
друга книжка серії, розпочатої «Сяючим шляхом».
Націоналісти, таємничі ордени, сірі кардинали українського
політикуму, бариги, священики, блатні, археологи та колекціонери, активісти, посли іноземних держав, політтехнологи, олігархи,
депутати і мистецтвознавці сплелися в один стрункий пригодницький сюжет якісного інтелектуального чтива. Перед читачем
постає яскрава картина вітчизняного політикуму і світу навколо
нього – бізнесових інтересів, проплачених мітингів, змов, раптових
об’єднань, політичного насильства та з’ясувань стосунків. Події
роману «Естетика жебрацтва» відбуваються у Києві, на Волині,
десь у Московії, європейських містах та узбіччях розбитих трас.
Де: «Gnatyuk Art Center» (вул. Велика Бердичівська, 20)
Коли: 23 червня о 17:00.

Житомирська компанія
відкриває регулярні
авіарейси до Грузії
Аліна Бойко

З 30 липня можна
буде долетіти літаком
з Житомира до Батумі. Новий авіарейс
запускає українська
компанія «YanAir».
Перший рейс для замовлення
в системі бронювання доступний
на понеділок, 30 липня. Виліт
з Житомира запланований о 4:00
ранку, з Батумі – о 8:30, тривалість польоту літаком – 2 години
30 хвилин.
Літаки авіакомпанії літатимуть
за маршрутом один раз на тиждень, щопонеділка.
Вартість квитків у два боки –
майже 5 тис. грн, або ж 160 євро.
У вартість включено перевезення
багажу до 23 кг, ручної поклажі до
7 кг, а також харчування та напої
на борту.

Житомиряни бурхливо обговорюють можливість літнього
відпочинку у Грузії завдяки перельоту з місцевого аеропорту.
"Для тих, хто збирається летіти
в Батумі, варто бронювати квитки
на серпень. Ціна з Житомира цілком адекватна, оскільки з Києва
вартість перельоту тією ж компанією, за тим же рейсом – 7400 грн.
Відпочивав минулого року в Грузії – ціни на житло такі ж, як
і в українських турмістах", – пише
житомирянин Максим Горшков.

"Суперновина, для нашого міста це просто відкриття.
Обов'язково спробую політати
влітку", – ділиться враженнями
Оксана Михайльчук.
Зараз планується виконати п’ять
рейсів «Житомир – Батумі – Житомир»: 30 липня та 6, 13, 20 і 27 серпня. І в ці ж дні відбудуться перельоти
з Батумі назад у Житомир.
Нагадаємо, авіарейс із Житомира до Батумі керівництво компанії «YanAir» анонсувало ще на
початку 2016 року.

наповненість
у першому
к л а с і – 2 9, 5
дитини, цього
року підуть до
школи 3,5 тисячі першокласників», – зазначив Валентин
Арендарчук.
Крім того,
міський голова
Сергій Сухомлин повідомив,
що у місті звільняється одне приміщення, у якому свого часу знаходилася школа.
«Це велике приміщення загальною площею 1400 кв. м у центрі міста. Поки ми не кажемо, де
саме воно знаходиться. Але ми
хотіли б бачити там можливість
облаштування, можливо, навіть
приватної школи. Тому, якщо є
бажаючі, будь ласка, просимо», –
сказав Сергій Сухомлин.
Також мер порушив і проблемні питання. Каже, що щороку на галузь освіти не вистачає
фінансування.
«Днями я був на нараді в міністерстві, і одна з проблем, яка
озвучувалася, – нам постійно не ви-

стачає фінансування. І один з факторів, чому його не вистачає, – кожного року у нас все більше дітей
йде до школи. Ми затверджуємо
цю мережу, приймаємо бюджет,
а вона не відповідає дійсності.
І в результаті більше тисячі дітей
кожен рік випадає з фінансування», – зауважив Сергій Сухомлин.
За словами керівника управління освіти, так виходить, адже
Мінфін бере дані згідно з попереднім роком.
«Тобто не по сьогоднішньому
дню, коли ми затверджуємо мережу, а по попередньому, через що
ми стаємо в позицію доганяючих.
І так майже вся Україна», – відповів
Валентин Арендарчук.

За 6 днів
житомиряни
зібрали близько У Житомирі цьогоріч
600 кілограмів
до першого класу підуть
речей для
близько 3,5 тисячі дітей
нужденних
Алла Герман

Аліна Бойко

Голова правління
ГО "Милосердя" Владислав Паламарчук
розповів журналістам "20 хвилин" про
результати пробної
ініціативи "Скринька милосердя".
Як повідомлялось раніше,
на вулиці Пушкінській встановили «скриньку милосердя»,
завдяки якій збирали речі для
нужденних людей. Зважаючи
на великий обс яг зібраних
речей, громадська організація
"Милосердя" подала офіційну
заяву до виконавчого комітету
про дозвіл на розміщення подібної скриньки біля приміщень Богунської та Корольовської райрад.
"Ми дійсно мали сумніви,

чи підтримають житомиряни
нашу ініціативу. Дуже приємно,
що стільки небайдужих людей
відгукнулись. Так як скринька
вважається малою архітектурною спорудою, нам потрібні
офіційні документи на її розміщення. У планах розмістити її
біля Богунської і Корольовської
рад, адже проект підтримується департаментом соцполітики
міськради", – розповів голова
правління ГО "Милосердя" Владислав Паламарчук.
580 кілограмів – саме стільки
одягу та взуття зібрали житомиряни для утриманців Центру
соціальної допомоги, які опинились у складних життєвих
обставинах і якими опікується
ГО "Милосердя". За словами Владислава Паламарчука, співробітники громадської організації вже
почали сортувати речі.
Н а га д аємо, зібра н і р е ч і
кращої якості роздадуть нужденним, гіршої – перероблять
на ганчір’я і обміняють у Житомирському ТТУ на проїзні для
утриманців центру.

Житомирський
виконком затвердив
мережу загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів на
2018–2019 навчальний
рік.
Із кожним роком кількість
учнів перших класів зростає.
Минулого року було 114 перших
класів, у 2018 році – 117. Про це
повідомив начальник управління
освіти Житомирської міської ради
Валентин Арендарчук.
«У нас вже за останній місяць
на три класи стало більше. Їх вже
117. Рекордсмени за кількістю перших класів – школи № 5 та № 23.
Паралель там досягає 7–8 класів.
Але остаточно мережу закладів
освіти ми будемо затверджувати
5–6 вересня, тому що міграція
продовжуватиметься протягом
усього літа. На сьогодні середня
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Споживачу

Олег Ляшко: українці повинні торгувати
готовою продукцією, а сировиною
торгують лише дурні і папуаси
Алла Герман

У середу, 13 червня,
лідер Радикальної
партії Олег Ляшко
під час свого візиту на
Житомирщину відвідав меблеву фабрику
«MIRT».
Меблева фабрика «MIRT» у Новограді-Волинському – приклад того,
як треба розвивати українську економіку. На цьому наголосив лідер
Радикальної партії Олег Ляшко.
Політик переконаний, що саме це
підприємство є унікальним, адже
виготовляє високоякісну продукцію.
«Таке підприємство – приклад
того, як потрібно розвивати українську економіку, а не торгувати
сировиною (необробленим деревом). Це зразкове підприємство, яке
виготовляє унікальну продукцію.
І чим більше такої продукції виготовлятимемо, тим менше українців
виїжджатиме за кордон. Люди мати-

муть можливість працювати в своїй
рідній країні і тим самим робитимуть її сильнішою. Тому ми ввели
мораторій на вивіз лісу-кругляка,
щоб наші деревообробники були
завантажені сировиною. Також добиваюся введення пільгового режиму
оподаткування, щоб у підприємств
були гроші на енергомодернізацію,
оновлення основних фондів, підвищення зарплат працівникам. На
прохання директора фабрики будемо
ініціювати у парламенті закон, щоб
50% деревини, заготовленої в області, йшли на потреби саме місцевих
підприємств. Якщо іноземці хочуть
отримати нашу сировину, нехай будують заводи, привозять обладнання,
створюють робочі місця і забезпечують українців гідною заробітною
платою», – сказав Олег Ляшко.
Лідер Радикальної партії наголошує, що його політика – повернути
українців додому.
«Чому люди виїжджають? Тому
що в Україні низька зарплата. Для
цього зарплата в Україні має бути
не 120 євро, а хоча б 500, як платять
у Польщі за збір полуниці. Це цілком можливо, якщо впроваджувати
економічну політику Радикальної
партії. Єдиний спосіб стримати тру-

дову міграцію – підвищення доходів.
Якщо буде висока зарплата, то буде
і нормальна пенсія. Непідвищення зарплат – це не тільки бідність
людей, а й дефіцит кадрів. Тому
підприємство «MIRT» – приклад
того, як потрібно дбати про людей,
економіку, створюючи готову продукцію, а не торгувати сировиною.
Торгують сировиною тільки дурні
і папуаси», – зауважив Олег Ляшко.
Працівник заводу Олександр
розповідає, що працює на заводі
вже 15 рік і своєю роботою цілком
задоволений. У 2014 році хлопець
боронив країну на сході, де отримав поранення, і змушений був
повернутися.
«Перша головна перевага – робота вдома, а не десь за кордоном.
Тут гарні умови праці, стабільна
гідна заробітна плата, дружній колектив. Все на високому рівні. Моя
посада – керівник дільниці з різьби
по дереву», – розповів Олександр.
Олег Ляшко запевняє: щоб
підприємства розвивались, потрібно зменшити податки і дати
виробникам деревообробної галузі дешеві кредити.
«Кредити під 30% – це дуже
дорого. І це означає, що коштів

для розвитку немає, тому замість
того, щоб ходити побиратися за
кредитами, треба дати дешеві позики для національного виробника, аби можна було купувати нове
обладнання, менше витрачати на
газ і збільшувати зарплату своїм
працівникам. А коли сьогодні нам
кажуть підняти ціни на газ, це означає, що продукція стає дорожчою,
неконкурентоздатною. Як результат,
підприємства зупиняються, і люди
виїжджають за кордон. Ми повинні
це зупинити. Моя політика – під-

тримка свого виробника, розвиток
економіки і сильна Україна»,– сказав
народний обранець.
Своєю чергою, директор меблевої фабрики «MIRT» Олександр
Ющенко подякував Олегу Ляшку,
що він зробив свій вибір на користь
України та разом зі своїм колективом подарував політику картину,
яку було виготовлено з 24 різних
порід дерев із усього світу. Лідер
Радикальної партії сказав, що коли
стане президентом, повісить картину у своєму кабінеті.

На Корбутівці відкрили нову
амбулаторію сімейного лікаря

У Житомирі, 12 червня відкрили нову амбулаторію сімейного
лікаря за адресою Старочуднівська 12/77 на
першому поверсі багатоповерхового будинку.

Ще у 2015 році депутати ВО
«Батьківщина» Володимир та Людмила Кропивницькі ініціювали
створення на Корбутівці амбулаторії
сімейної медицини. Для забезпечення потреб мешканців мікрорайонів Корбутівки та Мальованки
було запропоновано вивільнити
приміщення КП ВЖРЕП № 1 для
амбулаторії. У 2016 році з обласного
бюджету за сприяння Володимира Кропивницького спрямовано
субвенцію у розмірі 300 тис.грн. на
капітальний ремонт приміщення.
Як зазначив Володимир Кропивницький, депутат обласної
ради ВО «Батьківщина», відкриття
сімейної амбулаторії на Корбутівці є стратегічним проектом, адже

мешканці мікрорайонів Корбутівка та Мальованка не мусять їздити
до поліклініки на вул. Л. Українки
через все місто, особливо людям
з обмеженими можливостями та
людям похилого віку.
Житомирянка Олена Лех стала однією з перших відвідувачок
амбулаторії. Вона вже підписала
декларацію з сімейним лікарем.
Пенсіонерці нове приміщення дуже
сподобалося: близько до її дому,
зручно і просторо.
«Дуже подобається наша нова
амбулаторія. Тут можна буде аналізи
здати, до лікаря підійти, крапельницю поставити. У мене чоловік – візочник, то дуже незручно його кудись
далеко на крапельниці возити, а тут
все поруч. Раніше треба було довго
добиратися у поліклініку на вулиці
Лесі Українки, а тепер зручно»,– розповіла жінка.
Ознаменували відкриття нової
амбулаторії міський голова Сергій
Сухомлин, депутати міської ради
та головний лікар ЦМЛ № 2 Віктор
Павлусенко, начальник управління
охорон здоров’я Марія Місюрова. Всі
присутні мали можливість оглянути

приміщення закладу, його матеріально-технічне оснащення.
За словами завідувачки амбулаторією Ольги Осадчук, пацієнтів
Корбутівки та Мальованки тут обслуговуватиме 10 лікарів, які надаватимуть первинну медичну допомогу
близько 20 тис. пацієнтів.
В амбулаторії діятиме широкий спектр послуг. В амбулаторії є
можливість зробити ЕКГ, отримати
лікувальні ін’єкції та вакцинацію,
провести небулайзерну терапію,
здійснити перевірку гостроти

зору та підібрати окуляри, виміряти внутрішньоочний тиск, зробити
швидкі тести на ВІЛ, тропоніни (інфаркту міокарду), вірусні гепатити,
глюкозу крові та інше. Також створені умови для забору зразків біологічного матеріалу на дослідження.
«В приміщенні був зроблений
капітальний ремонт, який включив
у себе комплекс ремонтно-будівельних робіт, що передбачив заміну, відновлення та модернізацію за вимогами планування медичного закладу.
Відтепер мешканці Корбутівки та

Мальованки отримали якісні умови
для перебування у закладі, а медичний персонал – належні умови праці, нове медичне оснащення. Хочемо
подякувати міському голові, всьому
депутатському корпусу міської ради
та всім хто долучився до цієї гарної
справи» – зазначив Володимир Кропивницький.
На відкритті амбулаторії депутати
обласної ради та міської ради Володимир та Людмила Кропивницькі ВО
«Батьківщина» подарували закладу
сучасний цифровий телевізор.
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Розвитку
Житомира»

Субсидії по-НОВОМУ
З 1 травня 2018 року почав діяти
новий порядок надання житлових
субсидій. Зміни призведуть до того,
що близько 20–30% домогосподарств втратять субсидії.
Для частини домогосподарств
субсидії призначатимуть автоматично, але певним категоріям
необхідно буде повторно подавати документи та заяви. Все це
створить незручності для великої
кількості людей, які будуть змушені знову витрачати свій час, стоячи
в довгих чергах.
Основна проблема, що вже виникає в багатьох людей,– це прописані особи, які по факту не проживають у будинку. Якщо раніше такі
особи та їхні доходи за наявності
відповідної довідки не враховувалися при призначенні субсидії, то
тепер ситуація змінилася. За новими правилами навіть якщо особа
не проживає, але є прописаною
у житлі, вона також буде враховуватися при отриманні субсидії. Як
наслідок, тисячі сімей знаходяться
в зоні ризику і не отримають комунальних субсидій. За новими правилами субсидії будуть позбавлені
ті домогосподарства, де будь-хто
з членів домогосподарства здійснив купівлю або оплатив послугу
більше 50 тис. грн або отримав подарунок/спадщину на суму понад
50 тис. грн. Також субсидій будуть
позбавлені ті домогосподарства,
де є особи, які досягли 18-річного
віку і у яких дохід менший від мінімальної зарплати (виключенням є
студенти, учні, особи, зареєстровані
у службі зайнятості та важкохворі).
Загалом нові зміни покликані суттєво зменшити кількість людей, які
будуть отримувати субсидії. Як наслідок, значна частина людей вже
наступного опалювального сезону
не отримає субсидій та буде вимушена віддавати більшу частину
свого доходу на оплату комунальних послуг. Оплата комунальних
тарифів та нові правила отримання
субсидій зроблять тисячі українських сімей жебраками та збільшать рівень бідності в країні.
Складається враження, що нинішня влада поставила собі за мету
забрати субсидії у якомога більшої
кількості сімей та відправити їх за
межу бідності.
Єдиним можливим рішенням
має бути зростання економіки, ВВП
та, як результат, збільшення реального доходу людей. Але робити
це вже буде наступна влада, якщо
буде, звісно.

Події
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До уваги вірян: у Житомирі 2 тижні
перебуватимуть мощі священомученика
Кипріяна та мучениці Іустини
З 25 червня до
9 липня віряни матимуть змогу вклонитись мощам і звернутись до мучеників із
молитвою.
25 червня 2018 року з благословіння Високопреосвященнішого Никодима, митрополита
Житомирського і Новоград-Волинського, у місто Житомир
прибуває ковчег із чесними мощами угодників Божих священомученика Кипріяна та мучениці
Іустини.
До святих Кипріяна та Іустини звертаються з молитвами про
допомогу у боротьбі з нечистою
силою та злими духами, віруючі
припадають до мощей, шукаю-

чи захисту від чаклунства, також
просять допомоги у зціленні від
шкідливих звичок.
Колись сильна віра дівчини Іустини повернула чаклуна
Кипріяна від чорної магії до
християнства. Тендітна дівчина
зуміла перемогти бісівські чари,
і вражений цією силою майбутній святий розкаявся у своїх
злодіяннях і згодом навіть став
єпископом. Пара мучеників
Кипріяна та Іустини символізує
дві сторони християнства – віру
та знання. Церквою святі шануються як одні з наймогутніших
помічників у боротьбі проти чаклунства, бо навіть зараз, через 17
століть після своєї мученицької
кончини, життя цих угодників
Божих більш ніж актуальне.
Святі Кипріян та Іустина
поховані на Кіпрі. А великі частинки їхніх чесних мощей знахо-

дяться в Україні в храмі
священомученика Кипріяна та мучениці Іустини, в Ставропігійному
жіночому монастирі на
честь Афонської ікони
Божої Матері, що побудований на джерелі,
вода з якого має властивості зцілювати людей
від духовних та фізичних
недугів.
Святиню привезе
з обителі засновник,
ктитор та духівник жіночого монастиря протоієрей Роман Барановський.
Святкову зустріч чесних мощей
о 17.00 у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі та
подальше звершення молебня із
акафістом очолить Високопреосвященніший Никодим, митрополит Житомирський і Новоград-

Волинський. Усіх житомирян
запрошуємо вклонитись святині
та звернутись до мучеників із молитвою, стоячи перед їх чесними
мощами, які перебуватимуть до
9 липня у Свято-Хрестовоздвиженському кафедральному соборі
(вул. Кафедральна, 14).

Замінити дерева, не встановлювати
пам’ятник і не будувати звіроферми:
чого хочуть житомиряни
Алла Герман

На сайті Житомирської міської ради
з’явилися нові електронні петиції від
містян.
Зокрема, житомиряни просять владу замінити дерева
в місті, які викликають алергію
у людей, а саме: тополі та липи.
«З кожним роком кількість
людей, котрі страждають алергією, збільшується. Викликають

алергію квітучі дерева, наприклад липа, тополиний пух теж
викликає алергію. Люди себе
дискомфортно почувають (сльозяться очі, кашляють, задихаються). Пропоную розробити
план дій по заміні дерев, які
викликають алергію у людей,
тим самим допомогти людям», –
йдеться у петиції.
Також містяни просять переглянути місце встановлення
пам’ятника загиблим воїнам
АТО. Кажуть, що встановлення
пам’ятника біля монумента Слави не є доцільним.
«Вважаю, що місце встановлення пам'ятника загиблим
воїнам АТО в корні невірно.

Різні воїни, різні події. Інша
частина історії. Повинно бути
вибрано інше місце. Потрібно
провести ще одне громадське
обговорення», – написав Олександр Сотніков.
Крім того, житомиряни
збирають підписи проти будівництва норкової ферми у Коростишеві. Відповідну петицію
7 червня подала Юлія Конончук.
«Прошу підписати петицію
проти будівництва норкової
ферми у Житомирській області.
У всьому світі подібні фабрики
закривають, в той час як у нас
підписуються меморандуми про
їх будівництвіо. Невже це і є європейські цінності? Можливо,

наші голоси зможуть внести свою
лепту і зупинити будівництво
цієї фабрики смерті. Не будьте
байдужими!» – закликає жінка.
Щодо останньої петиції – будівництва звіроферми, то викликала вона неабиякий резонанс
серед громадськості. Близько
сотні людей прийшли під стіни
Житомирської облдержадміністрації на акцію протесту проти будівництва норкової ферми
у Житомирській області.
Нагадаємо, норкову ферму
в Коростишівському районі планує
побудувати інвестор з Данії. Відповідний меморандум був підписаний
між представниками інвесторів
і Житомирською ОДА.

Приміщення Богунської і Корольовської
райрад вже у власності міста
Ольга Сідлецька

Тут облаштують
«прозорі офіси».
Про прийняття приміщень
Богунської і Корольовської районних рад у власність Житомира
проголосували депутати місь-

кради під час позачергової сесії
12 червня. У цих приміщеннях
будуть знаходитися «прозорі офіси». На реконструкцію будівель
та облаштування приміщень
з міського бюджету виділили
574 тисячі гривень.
«Будуть надаватися і соціальні послуги для того, щоб пенсіонери і ті люди, які отримують
субсидію, не сиділи в тих темних
і холодних коридорах. Це будуть

сучасні офіси, і разом з одними
послугами там ми плануємо робити ще медіатеки, бібліотеки
для того, щоб це був дійсно центр
комунікації мікрорайонів. Щоб
з будь-якими питаннями люди
могли звертатися туди», – розповідає Сергій Сухомлин.
За словами міського голови,
у приміщеннях планують розмістити поліцейські станції, а також тут
працюватимуть фахівці ювенальної

служби. У приміщенні Корольовської районної ради ремонтні роботи розпочнуться вже цього року,
а Богунської – наступного.
Нагадаємо, 31 травня під час
чергової сесії Житомирської обласної ради депутати проголосували за передачу приміщень
Корольовської і Богунської районних рад на баланс Житомира.
Дане рішення підтримали 47 з 56
присутніх депутатів.
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НОВІ КОМУНАЛЬНІ ПРАВИЛА:
«Житомирводоканал» витратить 5 млн грн
на встановлення лічильників у житлових будинках
Аліна Бойко

Через те, що приладами комерційного
обігу води забезпечені
лише 25% багатоквартирних будинків, до
1 жовтня поточного
року мешканці будинків, де відсутні лічильники, отримають їх.
Комунальне підприємство
"Житомирводоканал", аби забезпечити лічильниками більш ніж
150 багатоквартивних будинків,
витратить понад 5 млн грн бюджетних коштів міста.
Днями місцева влада оприлюднила повідомлення про перелік будинків, у яких незабаром
встановлять нові прилади обліку,

та проінформувала містян, що
мешканці цих будинків власні кошти за встановлення лічильників
не сплачуватимуть.
"В даному випадку мешканці
зазначених будинків внески не
сплачуватимуть. На вузли обліку, які встановлені за бюджетні
кошти, поширюється дія законодавства про спільне майно
багатоквартирного будинку.
Зазначені прилади обліку води
будуть встановлені в підвальних
приміщеннях багатоквартирних
будинків", – йдеться в повідомленні
міськради.
Проте навіть новина про безкоштовне встановлення лічильників не додає оптимізму багатьом
житомирянам, ба більше, деякі
просто обурені рішенням влади.
У будинку пана Олександра
вже давно поставили загальний
лічильник на воду. Чоловік трохи
платив по ньому, поки не встановив свій облік у квартирі. Пан
Олександр розповідає, що один

лічильник коштує до 300 гривень,
але повністю себе виправдовує.
"Чому влада цього не розуміє,
вони ж бачать суми отриманої
пенсії, зарплати, проте все одно
змушують вивертати наші кишені.
Після встановлення будинкового
лічильника на воду мені дійсно
дешевше було встановити свій
обліковий прилад, я плачу раза
в три-чотири менше", – підрахував
чоловік.

Укрзалізниця скасує
приміські потяги,
якщо місцева влади
не заплатить за пільговиків
Анастасія Ліберман

ПАТ «Укрзалізниця» погрожує лишити Житомир без
приміських поїздів,
якщо не отримає від
міста компенсації за
перевезення пільговиків.
Про такі наміри керівництво
ПАТ «Укрзалізниця» повідомило
в офіційному листі на ім’я мера.
Про збитковість приміських
потягів чули всі. Причин кілька:
низькі тарифи на перевезення,
безліч пільговиків та «зайців»,
вражаючі суми заборгованості
держави й місцевих рад перед
Укрзалізницею за перевезення
тих-таки пільговиків. Тому офіційного листа від пасажирської
компанії слід було очікувати.
Зрозуміло, що в політиці підприємства прибутковість – ви-

значальне поняття. Тоді як у політиці держави дуже вагому роль
відіграє соціальна складова.
Щоб і Укрзалізниця була
прибутковою і щоб дбати про
соціальну роль приміських перевезень, при нерентабельності
тарифів органи місцевого самоврядування мають компенсувати
різницю. Це прописано у Законі
України "Про пасажирські перевезення".
Своєю чергою, міський голова
Сергій Сухомлин запевняє, що
Укрзалізниця вже отримала півмільйона гривень компенсації від
міста, і на більшу суму місцевий
бюджет не розраховував.
«Торік у нас така ж ситуація була, ми виділяли кошти
з міського бюджету і частково
компенсували. Цього року Укрзалізницю вже не влаштовує
півмільйона гривень, які ми
вже заплатили. Вона вже вимагає 2,5 млн", ‒ розповів під
час брифінгу мер міста Сергій
Сухомлин.
Місцеві чиновники додають,
що у той же час через зменшення
ставки за користування земель-

ними ділянками у 2018 році міський бюджет недоотримає більш
ніж 8 млн грн, через що понесе
збитки в системі отримання прибутку містом.
"ПАТ «Укрзалізниця» забула
про те, що депутати Верховної
Ради при голосуванні за бюджет
на 2018 рік знизили ставку за користування земельними ділянками. Фактично цьогоріч місто недоотримає 8 млн грн податку за
оренду землі. Це питання стосується не тільки міста Житомира.
Ми говорили про це на засіданні
Асоціації міст України, під час
зустрічі з прем’єр-міністром та
міністрами. Але у будь-якому
випадку – це пільги, які надає
держава, і вона ці пільги ніяк не
компенсує. Я думаю, що Укрзалізниці трішки треба знизити
свій «апетит»", – повідомив міський голова.
Як результат всього вищенаведеного, вже на літній період
Укрзалізниця почала скасовувати декілька поїздів, які курсують
через Житомир. На сьогодні вже
відмінили рейси «Житомир-Курне» та «Житомир-Коростишів».

Уникнути втрат – глобальна
місія лічильників. Проте постачальник, в даному випадку "Житомирводоканал", доставляє воду
тільки до будинкового лічильника.
Що далі – вже не його проблеми,
тому що гроші будуть платити за
цим єдиним показником. Якщо
в десятиквартирному будинку кожен використовував 1 куб. м води
за власним лічильником – разом
10, а загальний накрутив 11, то за-

йвий куб. м називають втратами
і розподіляють на всіх жителів
додатково.
"Може повторитись історія
з уже усім відомими прибудинковими лічильниками "Житомиргазу", які надсилають такі платіжки, від яких мороз по шкірі. А все
через недобросовісних платників
комуналки і апетит підприємства
", – коментує житомирянка Олена.
Прилади обліку води будуть
встановлені в підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків до 1 жовтня 2018 року.
КП «Житомирводоканал» додатково надаватиме інформацію
мешканцям будинків, зазначених у додатку, щодо точної дати
встановлення вузлів обліку шляхом розміщення оголошень на
під’їздах будинків.
Нагадаємо, на 2018 рік комунальне підприємство «Житомирводоканал» планує підвищення
тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення на 22%.

За 2 тижні роботи
у Житомирі
пошкоджено
3 новенькі МАЗи
Ольга Сідлецька

Усі МАЗи застраховані.
П і д час брифі нг у
12 червня міський голова
розповів про труднощі, які
виникли у зв`язку з курсуванням нових зелених автобусів вулицями Житомира.
Як розповів тоді мер, один
з МАЗів потрапив у невелике ДТП, водій іншого побив скло, коли здавав назад.
«Вони всі застраховані,
повне КАСКО, страхова
компанія повністю всі
збитки відшкодовує», – зауважив
Сергій Сухомлин.
Ще один М АЗ потрапив
у ДТП увечері 13-го червня на
вулиці Покровській.
Крім того, житомиряни скаржилися, що інтервал руху складав
всього кілька хвилин, і не розуміли, для чого на маршрут випустили аж 14 автобусів. За словами

міського голови, керманичі прийшли на комунальні автобуси з інших видів транспорту, тому хтось
їздить швидше, а хтось – повільніше. Саме тому для водіїв МАЗів
планують провести тренінг, на
якому навчать, як правильно керувати автобусом у міських умовах.

«Ще не всі чи не хочуть, чи не
можуть увімкнути кондиціонер.
Це технічне питання, яке зараз
відпрацьовується», – розповів мер.
Сергій Сухомлин наголосив,
що популярність комунальних
автобусів росте. Містяни пропускають маршрутні таксі, аби
проїхатися на новенькому зеленому МАЗі.
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Власна кишеня

НОВІ МІФИ ПРО СУБСИДІЇ:
перебування за кордоном
більш ніж 60 днів, дарування
чи успадкування майна, сплата ЄСВ

В уряді продовжують розвінчувати
міфи, що виникають
довкола призначення
комунальних субсидій.

З 1 травня 2018 року в Україні
діє нова програма житлових субсидій.
Однак за два місяці в суспільстві з’явилося чимало міфів навколо програми субсидій. Сьогодні
розвінчуємо найбільш поширені.

Кажуть, що субсидію тепер
не дають безробітним
Насправді безробітні й надалі
можуть отримати від держави
допомогу у сплаті комунальних
послуг.
Для тих, хто не стоїть на обліку в центрі зайнятості, запропоновано два варіанти:
1. Чесно декларувати свої доходи, отримані за кордоном чи
в тіньовому секторі економіки
та сплачувати страхові внески
до Пенсійного фонду.
2. Або органи соцзахисту
автоматом рахуватимуть таким
людям працездатного віку у дохід
три прожиткові мінімуми – 5286

гривень (1762*3). + необхідно буде
сплатити єдиний соціальний
внесок за три місяці у розмірі,
що не менший ніж мінімальний
(819*3=2457 грн).
Якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли
18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової
субсидії, в розрахунок сукупного
доходу такого домогосподарства
включається середньомісячний
дохід таких осіб у розмірі:
• половини одного прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб станом на
кінець періоду, за який враховуються доходи, – у разі, коли такі
особи протягом цього періоду перебували на строковій військовій
службі;
• одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець
періоду, за який враховуються
доходи, – у разі, коли такі особи
протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання
у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних
закладах, закладах вищої освіти
або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу,
і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти

Державної служби зайнятості;
• одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець
періоду, за який враховуються
доходи, – в окремих випадках за
рішенням комісії у разі, коли такі
особи перебувають у складних
життєвих обставинах;
• фактично отриманих такими особами доходів – у разі,
коли такі особи протягом цього
періоду отримували хоча б один
із таких видів доходу, як пенсію,
стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини,
допомогу особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи
внаслідок психічного розладу,
допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну
соціальну допомогу непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права
на пенсійну виплату, допомогу
по безробіттю;
• фактично отриманих такими особами доходів – у разі,
коли такі доходи протягом цього
періоду отримувала особа, яка
станом на кінець такого періоду
не досягла 18-річного віку.

Кажуть, у субсидії
відмовляють одномоментно
особам, що перебували за
кордоном більш ніж 60 днів
Насправді, «усна» відмова працівника управління соціального
захисту населення є незаконною.
Згідно із законом «Про звернення громадян» орган соцзахисту
зобов’язаний оформити заяву і декларацію і лише після їх розгляду
офіційно (письмово) повідомити
заявника – виходить чи не виходить йому субсидія.
Сам факт перебування за кордоном не є підставою відмовляти
у субсидії якщо людина:
• отримує в Україні пенсію чи
інші офіційні доходи, такі, як стипендія, допомога при народженні
дитини.
• перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні
• декларує в Україні доходи
і сплачує ЄСВ.
До останнього випадку відносяться заробітчани, які вправі
задекларувати в Україні свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі
цього отримати субсидію.

Кажуть, Державна
фіскальна служба не надає
реквізитів для сплати ЄСВ?
Насправді Законом України
«Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено
право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При
цьому фахівці Державної фіскальної
служби зобов’язані, за зверненням
громадян, надати їм реквізити для
сплати єдиного соціального внеску.
Для призначення субсидії
ЄСВ має бути сплачено не менше
ніж за три місяці періоду, за які
беруться доходи для розрахунку
розміру субсидії. Тобто ЄСВ має
бути сплаченим двічі – для «літньої» субсидії окремо, для «зимової» – окремо.
Сплата ЄСВ відображається
у базі даних Державної фіскальної
служби та Пенсійного фонду, і цей
період зараховується громадянам
до страхового стажу.

Кажуть, що доходи офіційно
розлученої сім’ї плюсуються
Насправді, якщо подружжя
розлучене і немає неповнолітніх
дітей, то ні чоловік, ні дружина не
повинні відображати в декларації
своїх «колишніх», які зареєстровані і проживають окремо.
Однак якщо сім’я розлучена,
але є неповнолітні діти, в декларації потрібно відобразити маму чи
тата дитини (в залежності від того,
з ким проживає дитина).
І звернутися до комісії з питань
призначення житлових субсидій,
щоб доходи того з батьків, що не
зареєстрований та не проживає
разом з дитиною, не включалися
до сукупного доходу домогосподарства. Разом із завою необхідно
надати також документ (довідка
з ЖЕКу, сільської/селищної ради),
що дитина проживає із заявником.

Кажуть, що не потрібно
сплачувати свій
обов’язковий платіж
у разі, якщо вода чи газ
не використовувалися
Насправді громадяни, яким
призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, з 1 травня 2018
року зобов'язані щомісячно сплачувати обов’язкову частку платежу,

навіть у разі, якщо на особовому
рахунку є зекономлена субсидія.
Водночас субсидіанти й надалі мають право використовувати
зекономлену суму субсидії у наступних місяцях на оплату послуг, спожитих понад соціальні
нормативи.

Кажуть, якщо подарувати
квартиру доньці, субсидії
можна позбутися?
Насправді якщо громадянин
подарував або передав те чи інше
майно у спадок, він не позбавляється субсидії.
Натомість допомогу уже не
зможе отримати той, хто отримав такий дарунок чи успадкував,
якщо його оціночна вартість перевищує 50 тис. гривень.
Однак і тут залишаються виключення, які зможуть опрацювати
виключно комісії з питань призначення житлових субсидій, що працюють при органах місцевої влади.
Також наявність у власності
двох житлових приміщень не
впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний
дохід, який приносить це майно.
Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначенні її
права на субсидію враховується не
тільки вартість всієї покупки, але
й сума першого внеску. Якщо ця
сума перевищує 50 тис. гривень,
субсидія може бути призначена за
рішенням комісії на підставі акта
обстеження матеріально-побутових умов проживання.
Виключенням також є і медичні послуги. Якщо людина оплатила операцію і сума перевищує
50 тис. грн – це не позбавляє її
права на субсидію.

Кажуть, що транспортний
причіп віком менше 5 років
за 4 тис грн. позбавляє
права на субсидію
Насправді на субсидію впливає
не сам факт наявності транспортного причепа, а його вартість.
Адже він може коштувати як
4 тис. грн, так і 154 тис грн для вантажного автомобіля, наприклад.
Тому власникам таких транспортних засобів варто звертатися
до комісії з питань призначення
житлових субсидій, надавати відповідні документи про вартість
купленого причепа і розраховувати на допомогу у сплаті житловокомунальних послуг.
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Точка зору

22 червня: вчимося
не згадувати, а пам’ятати!
Микола Корзун

На календарі знову
22-е червня. Хоч би
скільки парадів за
участі всіляких ЛГБТ
не проходило у Києві
чи інших містах України, якими б важливими подіями не
відзначалися у ці дні
політики і партії, однак 22 червня щороку
згадується як день
початку радянськонімецької війни.
У 2018-му році ця подія не
має ювілейно-«круглої» позначки, однак і донині її вважають
історично значимою. Раніше червень 1941-го називали вогняним
і чорним. Зрозуміло чому, бо
війна із обстрілами та бомбардуваннями приносить вогонь,
руїни, але найстрашніше – смерті
людей. Сьогодні українці більше,
ніж десять років тому, розуміють
і відчувають страшний подих війни, бо так само, як і 77 років
тому, на українській землі ледь
не щодня горять будинки і гинуть люди. Від снарядів, розривів
мін та від куль снайперів.
Але що б і хто не казав, то була
страшна війна. Навала, агресія,
руїни і cмерть стали щоденними
супутниками Житомира і житомирян упродовж двох із половиною років. Нещодавно серед новин
міської хроніки на одному із житомирських інтернет-сайтів промайнула звістка про віднайдений
у Центральному державному архіві України уривок кінохроніки від
липня 1941 року. Кажуть, що на
ньому показані події вторгнення
нацистів до Житомира. У центрі
невеличкого шматочка кінохроніки – поруйновані і спалені будівлі,
понівечена військова техніка, вже
постраждалі від бомбардувань
люди. Чи то житомиряни, чи,
можливо, й жителі якого іншого
міста, враженого бомбами авіації агресора, сказати достеменно
важко, адже Житомир тих років
докорінно відрізнявся від сучасного його вигляду. Проте уривок
із хроніки 1941-го року вкотре
примушує задуматись і згадати
про те, а що власне ми знаємо
про радянсько-німецьку війну,

яка розпочиналася влітку 1941-го
року в Україні, і вже на 18-й день
від часу її початку гітлерівці загарбали Житомир. Яке значення
мали події у Житомирі, під Житомиром і на Житомирщині загалом у ході радянсько-німецької,
а, можливо, і у ході всієї Другої
світової війни? Так, до речі, питання мало хто ставить. Хоча якраз
Житомирщина влітку 1941-го року
і стала стратегічно важливою територією, яка завадила сумнозвісному гітлерівському «бліцкригу»
перетворитися у реальність. Знову ж таки питання до істориків,
науковців і навіть – до вчителів
шкільного курсу історії України.
Адже сьогодні варто виокремити,
підкреслити особливість ситуації
на Житомирщині у перше воєнне
літо 1941-го року. Це на території
Білорусі, де радянський фронт
щодня відступав на 50–60 км, так
само, як і у країнах Прибалтики,
де відступ був ще швидшим, гітлерівські війська змогли втілити
у життя усі завдання своїх генералів. В Україні (і саме на Житомирщині!) у Гітлера сталися грандіозні
затримки. Так, під НовоградомВолинським 6, 7 і 8 липня 1941-го
року гітлерівським військам вдалося прорвати оборону 5-ї армії під
командуванням генерала Михайла
Потапова, а потім швидко рвонути до Житомира і звідти – на Київ.
Але ж якраз тут, на Житомирщині, нацисти застрягли більш як
на місяць і саме тому не змогли
з наскоку взяти столицю України.
У Генштабі вермахту вважали проблему 5-ї армії як «прип’ятську
проблему», бо своїми флангами
(а часто – своїми тилами) вона
впиралася у річку Прип`ять, яку
важко було форсувати через довколишню заболоченість. Але ж
затримка із взяттям Києва від
11 липня до 21 вересня 1941 року
(на 2,5 місяці) розпочалася саме

тут, на Житомирщині. Якраз
у районі автомагістралі між
Житомиром та Новоградом-Волинським. Якщо точніше – біля
сіл Соколів, Андріївка та Курне
у період із 9 по 17 липня 1941 року
продовжувались запеклі бої за
контроль над дорогою, що йшла
на Житомир та Київ. Радянське
командування, яке розуміло трагізм прориву своєї оборони біля
сіл Гульськ та Новий Миропіль
6–8 липня 1941 року, одразу ж зажадало від командармів 5-ї та 6-ї
радянських армій (М. Потапов та
І. Музиченко) ліквідувати «дірку»,
яку ворог успішно розширював,
взявши Бердичів та Житомир (8 та
9 липня 1941 року) і вже за два дні
опинившись у передмісті Києва –
Святошино. Тут, під Соколовим,
чотири дні точилися тяжкі бої за
право контролю над автодорогою,
якою рухалася вся техніка загарбників. Звісно, із 9 до 17 липня 1941го (а реально – ще два-три дні) війська вермахту просто застрягли
і не могли рухатись за авангардом,
який вже зайняв Житомир і дістався київських окраїн. Сучасник
мало знає про те, що війська 5-ї
армії М. Потапова мали зустрітися
у районі села Курне (сучасний Пулинський район) із військами 4-го
мехкорпусу 6-ї радянської армії
під командуванням І. Музиченка. До речі, тим корпусом у липні
1941-го командував пізніше скандально відомий генерал Андрій
Власов. Чому війська Власова не
змогли допомогти підрозділам 5-ї
армії «осідлати» автодорогу Новоград-Волинський – Житомир, досі
невідомо. Про бої із 9 до 17 липня
1941 року сьогодні нагадує лише
пам’ятник біля придорожнього
села Андріївка, який поки що не
встигли декомунізувати нинішні
борці за правду історії. І загалом
події липня – серпня 1941-го року
на Житомирщині згадуються

дуже поверхово, бо ж важко насправді зрозуміти, як Житомир
був окупований вже 9 липня,
а останні села Малинщини були
залишені підрозділами 5-ї армії
аж 17–18 серпня 1941-го року.
Щодо Житомира у перші місяці його окупації. Місто, яке не
стало ареною кровопролитних
боїв і було захоплене нацистами
всього за лічені години, стало місцем облаштування грандіозного
концтабору. Про загиблих майже
70 тисяч його в’язнів сьогодні вже
забули, бо на місці їх загибелі, так
само, як на місці розстрілів десятків тисяч житомирян в урочищі
Петровському під Довжиком, сьогодні побудований завод будівельних матеріалів. Як кажуть, просто
на кістках людей. У самому Житомирі із липня 1941-го встановлений окупаційний режим, який
також мав свою специфіку. Адже
в основі окупаційного гарнізону
були солдати словацьких полків,
які перебували у Житомирі цілий
рік. До речі, «словацька сторінка» житомирської історії 1941–42
років також мало досліджена,
а у більшості історичних нарисів
про війну та окупацію у Житомирі про це взагалі не згадується.
Сьогодні не прийнято згадувати
і про деякі інші сторони тодішнього житомирського життя. Наприклад, про те, що житомиряни
у масі своїй влітку та восени 1941го року навіть не думали про те,
що радянська влада та Червона
Армія колись ще повернуться.
Школи, театр, лікарні і цілий ряд
житомирських підприємств вже
у серпні 1941-го зажили своїм новим життям і про діяльність аж
20-ти груп радянського підпілля
(так кажуть автори фільму, який
донині «гуляє» в Ютубі) у Житомирі ніхто на початку окупації не
чув. Лише у 1942-му році у Житомирі стало відомо про партизанів
і підпільників, а вже на початку
1943-го окупанти знешкодили
головних керівників радянського
підпілля. Сьогодні про це знову
забули як про недоречність чи то
випадковий факт. Зараз більше
відомо про те, що сталося у нашому місті 30 серпня 1941-го
року, коли були вбиті керівники
ОУНівського (мельниківського)
підпілля Микола Сціборський
та Омелян Сеник. Але житомиряни у масі своїй не відають про
те, якою ж була влада у нашому
місті одразу ж після його окупації нацистами.
Ці питання, які мали б виникати хоча б у фахівців, хоча б
у колі науковців, а потім вже –

і у колі популяризаторів національної історії того трагічного
і надзвичайно складного періоду,
не стосуються лише 1941-го року.
І не лише періоду нацистської
окупації Житомира у 1941–43
роках. Вони напряму і дуже
безпосередньо впливають на
нашого сучасника. Який часто
не розуміє, чому у Житомирі
встановили пам’ятник одному із
керівників мельниківського крила ОУН Олегу Ольжичу, а разом
із тим знесли пам’ятник Олексію
Бородію – керівникові радянського підпілля у 1942–43 роках. До
речі, у радянських кінохроніках
про часи гітлерівської окупації
є інформація про страчених
у Житомирі підпільників із
села Альбінівка (нині Тетерівка).
Але далі тієї «кіношної» згадки
ніхто нічого не знає. Останнім
часом частіше, але все ще надто
сором’язливо і все ще дуже епізодично згадують про розстріли
учасників «другого Базару», які
вшанували у листопаді 1941-го
року 20-ті роковини розстрілу
вояків армії УНР. Проте персонізувати тих, хто загинув від рук
окупанта, і досі не хочуть або не
можуть. Між тим пам'ять про
червень 1941-го, як і про весь період гітлерівської окупації Житомира та Житомирщини, загалом
потребує активних дій. У Житомирі, у Новограді-Волинському,
у Коростені чи Бердичеві вже
давно із цього приводу не проводять ні науково-краєзнавчих
конференцій, ні жодних інших
заходів пізнавального характеру.
У Житомирі завдяки ентузіастам поки ще працює група «Пошук», учасники якої зробили для
відновлення пам’яті про події
семидесятилітньої давнини більше, ніж усі влади, разом узяті.
Але активісти із «Пошуку» не
відчувають підтримки не лише
від влади, але й від суспільства,
яке пам’ятати про своє минуле
не звикло, не вміє чи не навчилося. Адже пам’ятати треба не
лише генералів Михайла Потапова, Кирила Москаленка,
Володимира Тамручі, які керували обороною Житомирщини
у червні-серпні 1941-го року, але
й про тих житомирян і жителів
області, які залишилися на території, окупованій гітлерівськими
військами. І про тих, хто боровся із нацистами, і про тих, хто
просто виживав, і про тих, хто
загинув. Якраз про це нам говорить дата на червневому календарі, до якої ми звикли, але вже
не пам’ятаємо.
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За жорстоке вбивство
отримали покарання:
довічне та 15 років
позбавлення волі
Суд ухвалив обвинувальний вирок
стосовно двох жителів
м. Коростеня, визнавши їх винними у скоєнні вбивства водія
таксі та призначивши
реальне покарання,
співвідносне скоєному
злочину.
Судовим слідством установлено, що двоє жителів Коростеня,
24-х та 23-х років, один з них раніше судимий, у грудні 2016 року,
близько 23.00, перебуваючи біля
місцевого кафе-бару, за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном, вирішили вчинити розбійний напад та умисне
вбивство водія таксі.
Для здійснення задуманого
злочину вони замовили таксі нібито для поїздки до с. Іскорость.

Однак виїхавши за місто, зупинили автомобіль неподалік водойми,
де накинулися на водія та почали
жорстоко бити. Вчинивши розбій,
забрали речі потерпілого – 200 грн
і мобільний телефон і намагалися
заволодіти автомобілем, проте під
час руху кермо заблокувалось.
Водій намагався втекти від
злочинців, однак вони наздогнали потерпілого та завдали ножем
численні колото-різані рани, від
яких чоловік помер.
Сторона обвинувачення довела у суді умисний злочинний
характер вчинених злочинів, які
відносяться до особливо тяжких.
Відтак, вироком Коростенського
міськрайонного суду обох осіб визнано винними у скоєнні злочинів,
передбачених п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115,
ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України та
призначено відповідне покарання –
одному, раніше судимому, – довічне
ув’язнення, іншому – позбавлення
волі строком на 15 років із конфіскацією належного їм на праві
власності майна.

Кримінал

Фатальна ДТП
на Житомирщині:
загинуло 2 людей
У неділю, 17 червня,
на автодорозі «КиївКовель» у Лугинському районі відбулося
лобове зіткнення
автомобілів «ВАЗ‑2106»
та «Фольксваген Поло».

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської
області, ДТП сталася близько 14.45
на 193 км автодороги «Київ-Ковель»
поблизу с. Великий Дивлин Лугинського району.
За попередньою інформацією,
керманич «ВАЗ‑2106», не впоравшись з керуванням транспортним
засобом, виїхав на смугу зустрічного
руху, де скоїв зіткнення із «Фольксваген Поло» під керуванням
46-річного жителя Рівненщини.
«Від отриманих травм на місці
пригоди загинув 23-річний водій
та 31-річна пасажирка ВАЗівки,
жителі Олевського району Житомирщини. Ще двох пасажирів
цього ж автомобіля, 38-річну ма-

тір та 15-річну доньку, жительок
Олевщини, було госпіталізовано.
Також до лікарні доставлено 24-річну пасажирку «Фольксваген Поло»,
жительку Рівненщини. Ще трьом
пасажирам цього ж автомобіля,
1978, 2008 та 2010 р. н., усі жителі
Рівненщини, надано медичну допомогу без госпіталізації»,– йдеться
у повідомленні відділу комунікації
поліції Житомирської області.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Лугинського
відділення поліції та Головного
управління Нацполіції в Житомирській області.
За вказаним фактом розпочато
кримінальне провадження за ч. 3
ст. 286 Кримінального кодексу.
Проводяться необхідні слідчі
дії для встановлення усіх обставин
та причин ДТП.

філактичний рейд. Правоохоронці
задокументували факт продажу
спиртного кустарного виробництва з одного з кіосків. Ще у двох
таких торговельних точках виявили
близько 100 л приготованого для
продажу самогону.
– Загалом під час профілактичних заходів на ринку дільничні
інспектори виявили понад десяток
правопорушень. Це і факти зберігання самогону, і його продаж,
і розпиття спиртного та куріння

у громадських місцях,– повідомив
заступник начальника Житомирського відділу поліції Володимир
Богдан. – Також поліцейські перевірили більше 2 десятків осіб, які
поводилися підозріло та без діла
тинялися по ринку, щодо причетності до правопорушень.
Усе виявлене поліцейські вилучили, відносно продавців склали
відповідні адміністративні матеріали. Порушникам загрожують
штрафні санкції.

На Коростенщині На Житньому ринку
у схроні знайшли у Житомирі припинили
вибухівку
діяльність «наливайок»
і боєприпаси
Про виявлення небезпечних предметів
на території домоволодіння правоохоронців
повідомив житель
одного із сіл Коростенського району.
Правоохоронці вилучили порох, понад десяток різнокаліберних
патронів та гільзи мисливських
набоїв. Походження виявленого
з’ясовується.
Увечері 17 червня до Коростенського відділу поліції надійшло
повідомлення від жителя с. Ушиці про виявлення ним підозрілої
сумки з небезпечними предметами. Про це повідомляють у відділі
комунікації поліції Житомирської
області.
«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники
якої з’ясували, що заявник знайшов
сумку у копиці сіна на території
свого домоволодіння. Усередині

ноші знаходились жерстяні банки
із сухою сумішшю, зовні подібною
до пороху, понад десяток патронів
калібром від 7,62 мм до 20 мм, а також гільзи мисливських набоїв», –
йдеться у повідомленні. .
– Усе виявлене нині вилучено.
Підготовлено подання до суду для
направлення вибухонебезпечної речовини та боєприпасів на експертне
дослідження. У рамках розпочатого
досудового розслідування за ст. 263
(Незаконне поводження зі зброєю,
боєприпасами або вибуховими
речовинами) ККУ проводяться
необхідні перевірки для з’ясування
походження вилученого, – повідомив начальник Коростенського ВП
ГУНП Михайло Старовойт.
Поліція нагадує, що за носіння,
зберігання, придбання, передачу
чи збут вогнепальної зброї (крім
гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин
або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу чинним
законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від 3 до 7 років.

На вихідних під час
профілактичних заходів дільничні офіцери
поліції Житомирського ВП задокументували
продаж самогону з однієї з базарних торговельних точок.

Ще з двох кіосків вилучили
понад 100 л готового для продажу
саморобного спиртного. Також поліцейські виявили та припинили
низку інших правопорушень.
Як повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської
області, до дільничного поліцейського звернулись жителі житлового масиву, що знаходиться поруч з Житнім ринком в обласному
центрі. Громадяни поскаржились
на осіб, які розпивають спиртне
прямо на ринку, купуючи його
там же, а згодом порушують спокій
жителів довколишніх будинків. За
попередньою інформацією, на базарі відбувалась торгівля самогоном.
Відтак поліцейські провели про-
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РЕЙДЕРСЬКІ МЕТОДИ

житомирської влади:
у «BSI-Group» влаштували
обшуки і вилучили сервери
Алла Герман

В офісах фірми
«BSI-Group», що розробила та впровадила
систему «Безпечне
місто – Житомир»,
вилучили сервери та
комп'ютерну техніку.
Наприкінці травня поліція
провела обшуки в офісах фірми
«BSI-Group», внаслідок чого було
зупинено роботу пультової охорони і понад 500 об'єктів залишилися без охорони.
Керівник фірми Олександр
Безпалюк переконаний, що обшуки в їх офісах проведені саме
за ініціативи міської влади, адже
останні заборгували компанії
кругленьку суму.
На офіційній сторінці компанії у соцмережі Фейсбук 5 червня
був опублікований допис, у якому
керівництво прокоментувало ситуацію з обшуками в їх офісах.
«Дана акція проводиться під
керівництвом міського голови
Сухомлина Сергія Івановича та
його радника Черняховича Олександра Мирославовича, а інструментом є поліція. Керівництво
Житомирської міської ради не
хоче надати публічне вибачення
за псування репутації компанії
в ЗМІ та платити кошти за якісно надані послуги і погасити
заборгованість. Натомість ініціює надумані заяви, порушує
надумані кримінальні справи та
діє старими методами на новий
лад», – йдеться у повідомленні.
У коментарі журналістам «20
хвилин» Олександр Безпалюк розповів, що компанія «BSI-Group»
неодноразово пропонувала вирішити питання шляхом переговорів, в тому числі публічно,
«в прямому ефірі», втім, це для
влади незручно.
«Всім зрозуміло: немає ніякого
втручання у систему "Безпечне
місто" і не було, а є звичайні боргові зобов'язання, за які потрібно
платити. Всі підтверджуючі документи є в наявності. Але є велике
бажання міської влади передати
систему під обслуговування своєму оточенню. Перед цим, у лютому 2018 року, ми зустрілися в КП

"Міський інформаційний центр"
(далі КП "МІЦ") з представниками
Житомирської міської ради, з директором КП "МІЦ", вони визнали
заборгованість, й домовилися, що
вони закривають борг, і ми їм одразу вмикаємо систему. Вони пообіцяли на словах погасити борг,
а ми того ж вечора відновили їм
всю систему. Вже наступного дня
директор КП "МІЦ", "хороша, добра" людина, під керівництвом
міста йде в поліцію, пише заяву,
і зараз на нас створюється тиск», –
розповів Олександр Безпалюк.
За словами керівника компанії,
міське керівництво, яке ще вчора
розповідало на Міжнародному
саміті мерів про інноваційну
систему відеоспостереження в м.
Житомирі, нині звинувачує компанію-розробника та інсталятора
в тому, що технічно неможливо.
«Нас звинувачують у наданні
доступів на шкідливе втручання
в роботу системи», – сказав Олександр Безпалюк.
Також керівник компанії
додав, що нині поліція вилучила сервери, комутатори та
комп’ютерну техніку, порушивши
чинне законодавство.

«Під час вилучення техніки
було проігноровано ряд законів
України, які чітко говорять, що
не можна вилучати комп’ютерну
техніку, сервери та блокувати
роботу підприємств. Все робиться для того, щоб створити
максимальний тиск. Дозволено
робити копіювання всіх даних
з обладнання та не зупиняти
бізнес. Ця ситуація робить підприємство просто заручником
обставин: в таких умовах воно не

зможе платити зарплати, податки, отримувати кошти, надавати
послуги», – наголосив Олександр
Безпалюк.
Незважаючи на вищезазначене, компанія «BSI-Group» змогла
вирішити цю ситуацію: закупили нові сервери, встановили нові
комп’ютери, відновили штатний
режим роботи.
«Щоб відновити сервери, ми
понесли 180 тис. грн збитків. Наші
клієнти продовжують працювати

і отримувати якісні послуги та
підтримку від нас. Вони підтримують нас та бажають успіху. А ми
переходимо в поле публічного висвітлення даних подій, чекаємо
нових замовних провокацій, чекаємо на підтримку громадськості
та максимальний репост, адже
публічне поле – вагомий інструмент для знаходження правди.
Не залишайся осторонь, тому що
не повинно бути "старих схем"
впливу, бо наступним можеш
стати і ти, і твій бізнес», – наголосив Олександр Безпалюк.
Зараз керівництво компанії вимагає від міської влади Житомира
публічних вибачень, адже останні
спаплюжили репутацію фірми.
«Нехай вибачаться, сплатять
борги, і, можливо, колись ми
зможемо відновити співпрацю.
В іншому випадку ми боротимося
за справедливість публічно та до
останнього», – зауважив Олександр
Безпалюк.
Поставити крапку у цій історії можна буде ще нескоро, адже
ситуація досить заплутана і знаків
питань у ній більш ніж достатньо.
Тому чим закінчиться ця історія,
обов'язково розкажуть журналісти
«20 хвилин», які слідкуватимуть за
розвитком подій.

КОЛОНКА
Як відмовитись від
спадщини за заповітом?
До Баранівського бюро правової допомоги звернулась Валентина Бевза (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань – прим.
автора). Жінка розповіла, що на
її користь було складено заповіт,
але вона хотіла дізнатись, на користь кого вона може відмовитись
від спадщини та які наслідки відмови від прийняття спадщини.
Роз’яснення, в межах проекту
«Я маю право!», надали фахівці Баранівського бюро правової
допомоги.
Працівником бюро було
роз'яснено, що відповідно до Цивільного кодексу України спадкоємець за заповітом чи за законом
має право прийняти спадщину
або не прийняти її.
Відповідно до ст. 1223 Цивільного кодексу України, у разі
відмови від прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом,
право на спадкування одержують особи, які є спадкоємцями
за законом.
Спадкоємці за законом
одержують право на спадкування почергово.
Заява про відмову від прийняття спадщини подається
нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі
відповідного органу місцевого
самоврядування за місцем відкриття спадщини. Відмова від
прийняття спадщини є безумовною і беззастережною. Відмова
від прийняття спадщини може
бути відкликана протягом строку,
встановленого для її прийняття.
Прийняття і відмова від прийняття спадщини можуть мати
місце щодо всього спадкового
майна. Спадкоємець не вправі
прийняти одну частину спадщини, а від іншої частини відмовитись. Спадкоємець, який прийняв
частину спадщини, вважається
таким, що прийняв усю спадщину.
Ст. 1275 Цивільного кодексу
України визначає правові наслідки
відмови від прийняття спадщини.
Якщо від прийняття спадщини
відмовився один із спадкоємців
за заповітом, частка у спадщині,
яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців
за заповітом і розподіляється між
ними порівну.
Якщо від прийняття спадщини
відмовився один із спадкоємців за
законом з тієї черги, яка має право
на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти,
переходить до інших спадкоємців
за законом тієї ж черги і розподіляється між ними порівну.
Положення цієї статті не застосовуються, якщо спадкоємець відмовився від прийняття спадщини
на користь іншого спадкоємця,
а також коли заповідач підпризначив іншого спадкоємця.
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Євроінтеграція

Контроль якості та безпеки
рослинної сировини
відділу безпечності харчової продукції Держпродспоживслужби
Володимир Онопченко.

Катерина Трохимчук

Європейські вимоги
щодо контролю безпеки рослинної продукції стосуються всіх
жителів нашої держави. Запроваджені
зміни торкнуться не
лише сільгосппідприємств і переробників
рослинної продукції.
Не менш важливими
вони стануть як для
селян, так і для жителів міст.
Од ним із найбі льш важливих з передбачених Угодою
про асоціацію д л я Украї ни
зобов’язань є приведення віт чизн яних вимог з харчової
безпек и до єврос тан дарт ів.
Фактично зростання та потенціал експорту продуктів харчування обмежені відсутністю
підтвердження відповідності
його якості. За багатьма з позицій вітчизняним виробникам
навіть зараз складно конкурувати з аналогічним товаром, привезеним з європейських країн.
Із вступом у дію нового закону з 4 квітня цього року запроваджена нова система контролю якості та безпеки харчової
продукції. Передбачені вимоги
стосуються не лише підприємств, а й здавачів сільгосппродукції. Добробут великого числа
фермерів і багатьох приватних
домогосподарств напряму залежить від можливості отримувати дохід за реалізовану
рослинну продукцію. Посилені
вимоги щодо якості та безпеки
продукції ставлять перед ними
численні виклики, з якими нелегко буде впоратися.
Головна зі змін полягає в переході з вересня 2019 року всіх
підприємств на систему аналізу
ризиків, небезпечних чинників
і контролю критичних точок
(скорочено ХАССП). Селяни не
знають вимог при висаджуванні,
обробітку та зберіганні вирощеної рослинної продукції, з якими вони найближчим часом
можуть стикнуться. Невідомі й
витрати на організацію безпеки
харчових продуктів та сировини
на підприємствах, та й джерела
їх фінансування.

Реалізація
рослинної продукції

Регіональні особливості

За 2017 рік Житомир став лідером серед інших міст України
за показниками виробництва агропродукції. Наша область знаходиться на 8 місці серед інших
регіонів з виробництва продукції
в галузі рослинництва. Продаж
зернових культур збільшився у 1.8
раза, жита – у 3.2 раза, кукурудзи –
у 2 рази, бобів олії – у 2.2 раза, а насіння соняшнику – в 1,5 раза.
Минулого року також збільшено на 81 тис. га площу обробітку
ріллі. У підсумку наша область
займає 4 позицію за кількістю вирощених буряків, 3 позицію – за
картоплею та 9 – за овочами відкритого ґрунту.
Водночас згідно зі статистичними даними, основними
виробниками овочів як в області,
так і в Україні загалом залишаються приватні домогосподарства. Рослинництво залишається
в руках великих компаній через
взяті в оренду мільйони гектарів
земельних наділів селян. Часто
оренда сплачується не грошима,
а в натуральному вигляді, як-от:
фуражне зерно, жито чи кукурудза. Однак далеко не завжди
отримана селянами продукція
придатна для подальшого використання.
«Я не можу виділене нам зерно дати домашнім тваринам та
птиці. Нещодавно стикнувся з такою ситуацією, що після вживання
моїми каченятами зерна, яке ви-

давалося від орендарів, вони почали
стрімко хворіти та помирати.
Вважаю, що причиною був великий
вміст хімікатів. Прості селяни не
мають змоги зробити експертизу,
тому ця справа не набула розголосу за межами нашого села. Та всі
селяни знають, що таке зерно заборонене для вживання птицею,
а головне – людьми. Тому люди, які
перемелюють зерно на муку, не
використовують це зерно, – розповів фермер з Житомирщини
Петро Сокирко.
Надлишковий вміст пестицидів і хімікатів у вирощеній
рослинній продукції, безперечно, впливає на якість кінцевих
продуктів харчування. Тому
варто розібратися, наскільки
встановлені екологічні вимоги
убезпечать від подібних випадків
у майбутньому.

Безпечність
та екологічний вплив
Для початку слід відзначити,
що європейські екологічні вимоги мають декілька основних
елементів. Для продуктів рослинництва має регулюватися
вміст небезпечних хімікатів і пестицидів. Окрім цього, має бути
контроль наявності стійких органічних забруднювачів. Повинна
бути реєстрація, оцінка, дозвіл
та обмеження хімічних речовин
(REACH). Підприємства, що експортують рослинну продукцію,

мають дотримуватися всіх вимог
до засобів захисту рослин.
Європа звертає велику увагу
на місцевість, з якої імпортується
рослинна продукція, задля того,
щоб уникнути ризиків імпорту
продукції, яка забруднена навколишнім середовищем. Поки
рослинна продукція росте та
знаходиться в землі, це первинна
продукція. Тільки-но її зібрали,
це вже харчова продукція. Як до
первинної, так і до харчової однакові вимоги. Якщо виробник
збирає продукцію, то до нього
має бути застосована система
ХACCП.
У Житомирськ ій області
у 2017 році було відкрито незалежну фітосанітарну лабораторію для дослідження рослинної
продукції. Велике накопичення
пестицидів в організмі людини
призводить до розвитку тяжких
захворювань внутрішніх органів.
Саме в цій лабораторії можна
провести дослідження на кількість вмісту залишків пестицидів, а це – важливе дослідження.
«Не має значення, чи то малий
фермер, чи великий. До всіх застосовуються однакові вимоги щодо
безпеки харчової продукції. Оператор ринку має повністю перевернути свою свідомість. Вирощуючи
щось, він має усвідомлювати те,
що він виробляє продукцію, яку
споживатимуть люди. До виробника застосовуються жорсткі
вимоги», – зазначив начальник

Перш за все варто розділити
рослинну продукцію на ту, яка
реалізується на внутрішньому
ринку, і продукцію, яка йде на
експорт. На агропродовольчому
ринку рослинна продукція має
перевірятися адміністрацією
ринку.
Якщо реалізація відбувається
в непідконтрольних місцях, тоді
покупець ризикує отруїтися. Переважно таку продукцію, як овочі, люди нечасто реалізовують на
ринку. Якщо говорити про яблука,
то підприємства самі скуповують
їх у селян через посередників.
Звичайно, складно говорити про
дотримання санітарних норм,
якщо яблука перебувають в антисанітарних умовах. Але якщо говорити про інші фрукти та овочі, то
люди можуть самі реалізовувати
на ринках або серед знайомих цю
продукцію.
Існує перелік неодмінних
для проведення дослідження
показників. Відповідно до закону, оператор ринку має сам
визначати ризики та контролювати продукцію. Для того, щоб
проконтролювати виробника,
інспектором Держпродспоживслужби перевіряється декілька
вимог. Зокрема, впровадження
системи ХACCП, визначення періодичності проведення досліджень та обробки, дотримання
технологічних програм, наявність документів, сертифікатів
та спеціалістів.
Однак контроль здійснюватиметься за умови подання
споживачем скарги. За інших
обставин постійний контроль
непередбачений.
Пра ц і в н и к и Де рж п р одспоживслужби переконують
в ефективності запровадженого
механізму контролю. Проте більшість пересічних громадян ще не
відчули очікуваного позитивного
впливу, і реалії впровадження
системи контролю безпечності
рослинної продукції поки залишаються лише на папері.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
"Просування реформ в регіони" за
сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу
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Актуально

Підземний перехід на Богунії:
замінити не можна ліквідувати
Аліна Бойко

Житомирська влада планує замінити
підземний перехід
біля панчішної фабрики на надземний
Отже, чиновники пропонують зробити регульований
наземний перехід: встановити
автомобільні світлофори, додати секції для пішоходів та намалювати відповідну розмітку
на проїжджій частині, нанести
велосмугу і облаштувати паркомісця.
Депутат Житомирської міськради Іван Фурлет, який і ініціював технічні завдання проекту,
на своїй сторінці у соціальній
мережі показав фінальну про-

ектну пропозицію побудови наземного переходу.
«Зараз проходить фінальне
опрацювання кошторису на
2,2 млн грн, який включає реорганізацію дорожнього руху
з велосмугами і паркувальними
місцями, 2 світлофори, 3 острівці, знаки, розмітку, розділовий
турнікет», – написав Іван Фурлет.
За словами заступника міського голови Дмитра Ткачука,
альтернативного рішення або
реконструкції чи ліквідації пішохідного переходу поки немає.
Чиновник додав, що проект,
який раніше оприлюднило КП
"Житомиртранспорт", стосується
повністю реконструкції наземної
системи Богунії, починаючи від
вул. Героїв Десантників.
"Наразі питання підземного
переходу біля панчішної фабрики дуже неоднозначне. Найголовнішим є створення альтернативи, адже маємо різні позиції

громадян. Ми оприлюднили
комплексний надземний проект, у якому мова йде не лише
про підземний перехід, а починаючи від мосту, повністю про
три квартали на Богунії", – розповів журналістам "20 хвилин"
Дмитро Ткачук.
Повертаючись до питання

підземного переходу біля панчішної фабрики, аби почути
житомирян, КП "Житомиртранспорт" зробило відкрите голосування, завдяки якому свідомі
громадяни міста мають змогу
висловити свою думку.
Що краще: загнати людей
під землю, щоб не заважали ма-

шинам літати "трошки більше,
ніж 50 км/годину" по місту, чи
змусити водія пригальмувати
для того, щоб надати пріоритет
пішоходу – ось найголовніше
питання для визначення, наголошує Дмитро Ткачук.
"Як альтернатива, групою
прихильників підземних переходів пропонується провести
капремонт підземного переходу, яким, як показує практика,
значна кількість пішоходів не
користується, а ще є категорії
осіб, які банально не мають фізичної можливості скористатись
переходом через його непристосованість до маломобільних груп
населення", – кажуть у міськраді.
До слова, восени 2018 року
на черговій сесії депутати виділили 100 тис. грн на реконструкцію єдиного у місті підземного
переходу. Куди влада все-таки
витратила ці кошти? Питання
залишається відкритим.

Якісна вода у Житомирі: Як відбуватиметься
монетизація
міф чи реальність
пільг на проїзд
у Житомирі

Анастасія Ліберман

Житомиряни,
затамувавши подих,
чекають результатів
роботи робочої групи, яка спростує чи
підтвердить інформацію про забруднення
нечистотами КП
"Житомирводоканал"
річки місцевого значення.
Аби відвести увагу від жахливого стану річки Тетерів, "Житомирводоканал" на черговій
прес-конференції вирішив продемонструвати проекти, спрямовані
на покращення якості води в місті.
Зокрема, зараз стартує реалізація другого проекту, а саме – реконструкція водопровідних очисних
споруд та насосної станції 2-го підйому. Проводитимуться ж роботи за
рахунок кредитних коштів Світового
банку (а їх на рахунках підприємства декілька десятків млн доларів).
Директор КП "Житомрводоканал" Андрій Нікітін зазначив, що
у 2020 році, після реалізації про-

Алла Герман

екту з реконструкції каналізаційних очисних споруд водоканалу,
з’явиться можливість проводити
якісну очистку води.
«Як результат нечистоти не будуть промиватися і потрапляти
в річку. Вони будуть зневоднюватися та вивозитися на майданчики
і можуть бути використані як добрива», – зауважив Андрій Нікітін.
У планах діючої влади – менше ніж за 2 роки житомиряни
отримають якісно чисту воду
у кожній домівці.
"Зараз ми вам презентуємо
проект нового будівництва очисних споруд питної води. Наше
будівництво розміститься у 2-х
місцях: Дениші і вул. Чуднівська,
120. Головні відмінності від старих
споруд: замість дозування хлору
ми побудуємо нову дозувальну
станцію, яка буде додавати у воду
діоксид – це сучасний реагент;

буде новий ламільнувальний
освітлювач – це той компонент,
якого нам не вистачає для якісної очистки води", – розповідають
у "Житомирводоканалі".
Проект покращення якості
води у Житомирі реалізують
майже за 12 млн євро. Втілить
його в життя компанія із Словенії.
"Ми раді, що отримати таку
нагоду працювати з містом Житомир. Сподіваємося на тісну співпрацю. Вже 15 років ми працюємо
у столиці України і успішно впроваджуємо проекти", – розповідає
керівництво компанії "JV RIKO".
Нагадаємо, у Житомирі утворили робочу групу, яка до 30 червня повинна обстежити річку Тетерів від гідропарку до скелі Голова
Чацького на предмет забруднення
стічними водами та вивчення санітарного та екологічного стану
прибережних зон.

Монетизація
пільг на проїзд, за
попередніми підрахунками, обійдеться
міському бюджету
у 80 млн грн на рік.
Відповідно до рішення міської ради щодо запровадження
карти житомирянина, монетизація пільг на проїзд здійснюватиметься у безготівковій формі.
Про це журналістам «20 хвилин»
розповів заступник міського голови з питань транспорту Дмитро Ткачук.
«У квітні було прийнято рішення про зпровадження карти
житомирянина. На останньому
засіданні виконкому відбулось
підписання договору з Ощадбанком. І відповідно забезпечення пільг здійснюватиметься
у безготівковій формі шляхом
зарахування на карту житоми-

рянина всім пільговикам поїздок
для використання у громадському транспорті. Це буде не
менше 30-ти поїздок – норма,
що затверджена Кабміном, але
по деяких категоріях ця цифра
буде більшою», – розповів Дмитро Ткачук.
Також заступник міського
голови додав, що для міста це
навантаження орієнтовно до
80 млн грн на рік. «Точної цифри наразі сказати однозначно
не можна. Коли система запуститься, будуть перші звіти,
тоді можна буде говорити про
якусь конкретику. Але планово
ці цифри дуже великі», – сказав
Дмитро Ткачук.
Слід зазначити, що постановою уряду визначено соціальний мінімум, який обов’язково
має бути монетизований, – це
30 поїздок на місяць на різні
види транспорту. Однак орган
місцевого самоврядування має
право, враховуючи специфіку
того чи іншого населеного пункту, збільшити кількість поїздок
і відповідно надати пільговику
для цього кошти.
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Перекриття даху власного
будинку: будівництво та матеріали
Будівництво даху будинку – один із завершальних
етапів його зведення. Від
конструкції, якості матеріалів і дотримання технології буде залежати не
тільки зовнішній вигляд
будівлі, але і його довговічність.
Дах як елемент зовнішньої обробки
будинку найбільшою мірою схильний
до впливу різних атмосферних явищ: поривів вітру та інших кліматичних умов.
Виходячи з цього, всі складові частини конструкції даху повинні володіти
такими характеристиками – міцність,
зносостійкість, гідро – і теплоізоляція,
стійкість до хімічних і біологічних забруднень, перепадів температур і атмосферних явищ.
В якості перекриттів для плоских
дахів використовуються бетонні плити. Найскладніше тут – точно укласти
плиту на краю стін, щоб було якомога
менше щілин.
Щілини ізолюють, а потім роблять
«пиріг» з утеплювача, гідроізоляції
і верхнього захисного шару.

Будівництво дахів скатних типу –
дуже трудомістка робота, починаючи
від проектування, розрахунку навантажень і закінчуючи підбором необхідних
матеріалів. Тут не обійтися без допомоги
фахівців.
Похилі дахи можна розділити на
такі види:
• Горищний дах;
• дах без горища.
У другому випадку стелею в приміщенні є перекриття даху.

Що потрібно враховувати
при проектуванні даху?
Як вже було сказано, опади створюють досить великі навантаження на
площину покрівлі. І чим менше кут нахилу, тим більше і відчутніше буде вага
снігового покриву.
Крім того, на каркас даху діє і вага
самої покрівлі. Тому чим важче матеріал,
тим міцніше повинна бути конструкція.

Форми дахів:

• Односхилий;
• двосхилий;
• чотирьохскатний;
• шатровий;
• мансардний;
• вальмовий.
Найчастіше на приватних будинках

можна побачити дво-і чотирьохскатні
дахи. Їх будівництво не вимагає надто
великих витрат, а виглядають вони досить непогано. Односхилі застосовують
в основному на господарських будівлях,
а от якщо ви хочете проявити фантазію
і оригінальність, сміливо встановлюйте
вальмовий дах.

Вибір конструкції даху

Що враховується при виборі конструкції даху?
• Ширина будинку;
• Клімат. Як відомо, великий відсоток тепла в будинку йде через дах. Чим
холодніше зими у вашому регіоні, тим
більше потрібно використовувати утеплювача. А це додаткове навантаження
на конструкцію;
• Кут нахилу. Від нього залежить і вибір матеріалу – чим кут більше, тим менше
опадів буде накопичуватися на поверхні,
тим легше матеріал можна вибрати для
пристрою покрівлі, тим простіше може
бути конструкція обрешітки;
• Бажаний термін служби. Від якості
матеріалу багато в чому залежить довговічність і справність вашого даху;
• Вогнестійкість. Цей показник також
впливає на конструкцію і підсумкову
вартість даху.
Залежно від архітектурних характеристик дахи поділяють на: суміщені

і горищні (похилі) конструції.
Суміщені дахи плоскі та не мають
ухилу. За технологією їх зведення гідроізоляційний матеріал (руберойдне покриття) укладається прямо на горищне
перекриття. Водостік на плоских дахах
завжди внутрішній. Даний тип даху
в основному використовується при будівництві господарських будівель і невеликих промислових споруд.
Основні матеріали, які використовуються для створення даху:
● бітумна черепиця, 250 кв.м,
● ОСБ плита товщиною 10 мм, 250
кв. м,
● утеплювач у 3 шари товщиною 5
сантиметрів, площею 200 кв. м,
● дерево: 7 м3 дошки для підшивки
покрівлі, 1.1 м3 бруса, крокви 4 м3,
● плівки паробар'єру і гідробар'єру
по 250 кв.м,
● пластикова «вагонка» для підшивки
кутів даху (60 кв.м).

Залежно від матеріалу
перекриття бувають:
• дерев’яні (по дерев’яних балках);
• збірні залізобетонні з плит;
• монолітні залізобетонні.
При будівництві будь-якого будинку,
а тим більше енергоефективного, слід
розуміти, що при виборі перекриття
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в першу чергу слід враховувати, з яких
матеріалів буде будуватися будинок. Каркасний будинок важко уявити з залізобетонними перекриттями. Його конструкція
просто не витримає такого навантаження.
Дерев’яні перекриття
Дерев’яні перекриття часто використовується як перекриття приватного
будинку, що має один поверх або для
каркасного будови. Матеріалом для перекриттів береться клеєна деревина або
масив хвойних порід дерева. Несучі елементи конструкції не повинні прогинатися під час експлуатації і пружинити.
Товщина перекриттів повинна бути приблизно 20–28 см, ширина прольоту – 5 м.
Дерев’яні перекриття в залежності від
конструкції поділяються на:
• балкові;
• ребристі;
• балочно-ребристі.
Переваги:
• естетична привабливість: правильно
виконану конструкцію з красивою обробкою можна залишити відкритою, вона
додасть приміщенню своєрідний вид;
• легкість конструкцій дозволяє виконувати монтаж без залучення спецтехніки, заощадити на фундаменті, так як
зменшується вага будови;
• можуть застосовуватися в будинках
з будь-яких матеріалів, в тому числі дорогих будинках;
• простота і швидкість монтажу;
• доступність матеріалу;
• низька вартість;
• можливість заміни елементів перекриття.

Середа, 20 червня 2018

Недоліки:
• низька пожежна безпека: необхідно покривати спеціальними захисними засобами;
• низькі звукоізоляційні якості;
• невелика ширина прольотів ускладнює пристрій перекриття в великих
приміщеннях, вимагає влаштування
додаткових опор;
• нижча міцність в порівнянні з залізобетонними перекриттями;
• необхідність в обробці засобами
проти грибка, цвілі і комах;
• стійкість до коливань вологості.
При монтажі дерев’яних перекриттів
не використовується ніяких розчинів,
тому після монтажу вони відразу ж можуть витримати навантаження.
Пам`ятайте: будівництво будинків та
ескізи дахів – досить трудомістка робота,
що вимагає рук професіоналів.

Споживачу

м. Житомир, вул. Заводська, 23
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор

www.teplosystem.com.ua

АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ

www.teplosystem.com.ua

Котли твердопаливні,
газові, електричні.
Труби, радіатори.
Пелетні пальники.
Монтаж та обслуговування.
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Політична арена

Вилкул пришел к руководству Рады за документами
на снятие неприкосновенности, а их там не оказалось
Вместо заявленных
в представлении ГПУ
352 страниц, в Аппарате Верховной Рады
оппозиционеру хотели дать материалы
всего на 21 странице.
Самих документов, которыми
прокуратура якобы обосновывала
необходимость снятия неприкосновенности с Александра Вилкула, в этом пакете документов
даже не было.
Сопредседатель фракции
Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул это
прокомментировал так:
– Все заявления власти, что
я якобы уклоняюсь от получения
документов на снятие неприкосновенности, – это очередной обман. Я был на прошлой неделе
в Раде, даже выступал с трибуны
парламента. На этой неделе работал в комитете, был в своем
кабинете. Никто мне ничего не
пытался принести, вручить или
даже связаться. Сегодня я лично пришел, а документов мне
не дали – их просто нет. Задача

всего этого фарса, организованного властью, – оказать на меня
давление, потому что я говорю
правду о том, что на самом деле
происходит в стране.
Во вторник оппозиционер
с адвокатом пришел за получением документов к спикеру парламента, но в приемной сказали,
что Парубия нет на месте.
После этого Вилкул пошел
к руководителю Аппарата Верховной Рады, но Петра Боднара
также не оказалось на работе.
Секретарь главы Аппарата
Ирина Каталиченко попыталась
передать неполный комплект документов: вместо 352 страниц – 21
страницу без какой-либо доказательной базы, хотя бы формально
необходимой для снятия неприкосновенности.
Все указанные нарушения
были задокументированы в соответствии с законодательством,
о чем составлены акты.
Так же Ви лк ул пров ери л
официа льный деп у татск ий
почтовый ящик в Верховной Раде,
где также не оказалось полного
пакета необходимых документов.
Об этом также был составлен соответствующий акт.
Адвокат нардепа Олег Бабич

отметил:
– То, что нам пытались дать
в Аппарате ВР, – это и не представление на снятие неприкосновенности в принципе – ни
в понимании Закона Украины
о регламенте ВР, ни с точки зрения юридической логики. Не
приложено ни единого документа

и доказательства. Это наглядно
показывает, что представление
о снятии неприкосновенности не
обосновано юридически и, скорее
всего, сфальсифицировано.
Вилкул подчеркнул:
– Доказательств нарушений
нет. Их и не было, это все сфальсифицировано. Задача у власти

другая – закрутить процесс, чтобы
оказывать на меня давление через
обыски у моих родных, у моих
родителей, которые уже в почтенном возрасте. Кроме того,
накануне выборов пытаются
очистить политическое поле от
реальной оппозиции. Но власть
меня не сломает.

делегувавши своїх представників
до Ради міжнародних експертів
і потім, отримавши три-чотири
голоси, не перетворили право вето
на профанацію».
На думку експерта, загалом
прийнятий законопроект 7440
можна оцінювати зі стриманим
оптимізмом. «Незважаючи на
те, що передбачена законом
процедура створення є досить
складною, я думаю, що протягом
місяця ми побачимо результат», –
наголошує експерт Реанімаційного пакету реформ.
Віктор Таран переконаний, що
створення та запуск Антикорупційного суду будуть підв’язані до
виборчої кампанії діючого пре-

зидента, і він буде ставити собі
це у заслугу. А отже, суд має
бути сформований і запущений
(а отже, відібрані не менше десяти суддів) станом, умовно кажучи, на початок січня. Це цілком
реалістично.
«Наприкінці цього року – на
початку наступного суд буде створений. Чи зможе він одразу повноцінно працювати – питання, але
оскільки він буде одним з маркерів
президентської кампанії, вважаю,
протидії з боку влади не буде, і все
запрацює вчасно», – підсумовує
експерт.
Матеріал підготовано
у рамках співпраці
з проектом «VoxConnector»

Три плюси, один мінус:
що треба знати про
Антикорупційний суд
Ольга Сідлецька

Верховна Рада України 7 червня цього
року ухвалила законопроект 7440 про
створення Вищого
антикорупційного
суду, яке було однією
з ключових вимог
МВФ до нашої країни.
Підтримали це рішення 315
народних депутатів. Вищий антикорупційний суд має бути створений протягом 12 місяців, а для
початку його повноцінної роботи
потрібно 35 суддів. Найбільше суперечок у депутатів викликало
положення щодо відбору суддів, згідно якого не менше трьох
з шести членів Ради міжнародних
експертів мають право накласти
на кандидатуру судді вето. Голова

центру «Ейдос» та експерт Реанімаційного пакету реформ Віктор
Таран аналізує законопроект та
прогнозує, коли насправді запрацює Вищий антикорупційний суд.
«Спираючись на ті дані, які
ми наразі маємо щодо фінального
варіанту законопроекту, прийнятого Радою, ми можемо виділити
чотири ключових положення, три
з яких є нормальними, а одне містить потенційну небезпеку», – зауважує Віктор Таран.
На думку експерта, перше положення – це Рада міжнародних
експертів, яка у окремих випадках має право вето. З одного боку,
ми зменшили її склад з семи до
шести людей, але для того, щоб
це вето ініціювати або подолати, потрібні голоси не менш як
трьох із них, тобто половини. Це
певний поріг доброчесності, який
дозволить відсіювати некоректних
кандидатів, або таких, що мають
проблеми з чесністю.
«Друге важливе та позитивне
положення – те, що ми зменшили вимоги до суддів. Це озна-

чає, що більше людей можуть
подаватися на ці посади. Третє
положення – те, що ми вивели підслідність роботи, тобто звузили
юрисдикцію Антикорупційного
суду. Це означає, що у суду не буде
завалу справ, і він зможе спокійно
працювати», – розповідає голова
центру «Ейдос».
Віктор Таран виділяє лише
один мінус законопроекту 7440
про створення Вищого антикорупційного суду: «Існує лише одна
конституційна загроза, досить висока: це те, що ми досі до кінця
не визначили критерії для міжнародних організацій, які будуть
делегувати своїх представників
до Ради міжнародних експертів.
Якщо дивитися на ті критерії, що
вже є, то, наприклад, деякі організації не можуть делегувати, якщо
вони не мають з Україною прямих
договорів по боротьбі з корупцією. І нібито з переліку таких організацій через це випадає Світовий
банк. Тому дуже важливо, щоб через ці критерії у Раду не пролізли
певні вовки в овечих шкурах, які,

15

WWW.20MINUT.UA

Культура

Середа, 20 червня 2018

Як відзначатимуть
День молоді-2018. План заходів
головний приз Дня молоді за власним
номером, вказаним у запрошенні.
Співорганізатори заходу: міський
культурно-спортивний центр, міська
організація естрадних діячів, спілка
народних майстрів "Мистецьке Полісся",
житомирський клуб айкідо "Самурай",
корпорація сучасного танцю хіп-хоп
"T-SQUAD", модельна агенція "Elite
Brilliant Models", управління патрульної поліції у м. Житомирі, ГО "Фігурне
катання Житомира".
Генеральний медіа-партнер заходу – телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо
"ХІТ FM", "Радіо Рокс", "Русское" радіо
Україна". Ексклюзивний медіа-партнер – газета "20 хвилин". ЕксклюзивУ неділю, 24 червня, у найбільшій
концертній залі міста Житомира – літньому театрі "Ракушка" та прилеглій до
нього території міського парку культури
та відпочинку ім. Ю. Гагаріна краща
творча молодь Житомирщини відзначатиме загальноукраїнський День молоді
традиційним щорічним молодіжним
пат ріот и ч но -мис тецьк им за ходом
"МОЛОДЬ – НАДІЯ ДЕРЖАВИ – 2018".
Дійство відбудеться завдяки зусиллям
організаторів – управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, управління у справах
сім'ї, молоді та спорту Житомирської
міськради, молодіжних організацій,
волонтерів та громадських активістів.
Відзначення Дня молоді у "Ракушці"
було започатковано рівно 20 років тому.
З того часу День молоді разом з житомирянами відзначали відома українська
співачка Ольга Юнакова, столичний гурт
"Тінь сонця", наші земляки – гурт "Друга
ріка", молодіжні колективи з міст Рівного,
Києва, Львова, Тернополя, Дніпра.

День молоді. План заходів
на 24 червня 2018 р.
  Локація: літній театр "Ракушка" міського ПКіВ ім. Ю. Гагаріна
16.00 –22 .00 – головна сцена літнього театру "Ракушка":
• патріотична молодіжна танцювальна руханка "Єдина країна",
• "ЗІРКА КАРАОКЕ‑2018" – інтерактивний конкурс української пісні
у три тури;
• розіграш супер-призу для глядачів,
• майстер-класи з фігурного катання
на роликових ковзанах від ГО "Фігурне
катання Житомира",
• "stand up" battle та гумористичні
театральні постановки,
• показові виступи вихованців клубу
айкідо "Самурай",
• концерт колективів корпорації
сучасного танцю "T-SQUAD",
• гала-концерт молодіжних виконавців та команд сучасного танцю,
• урочисте відзначення Королеви
Дня молоді,
• євроденс парад open air
15.00 –21.00 – прилегла територія
біля входу до літнього театру "Ракушка":

• показові виступи зі Street Work out,
• фотозона "Синьо -жовте селфі
у День молоді",
• інтерактивний проект "Українське
графіті на асфальті",
• конкурс-буріме на кращий патріотичний слоган до Дня молоді,
• майстер-клас від управління патрульної поліції у м. Житомирі стосовно
прав та обов'язків молоді,
• виставка українських поробок
ру чної роботи від спілки народних
майстрів "Мистецьке Полісся",
• арт-майданчик, дискусійний клуб
Цього року організатори Дня молоді у "Ракушці" замагаються змінити,
осучаснити формат заходу. Будуть проведені цікаві показові виступи зі Street
Work out, майстер-класи з фігурного
катання на роликових ковзанах, показові виступи вихованців клубів айкідо,
молодіжні руханки, інтерактивний конкурс для глядачів "Зірка караоке", де
буде розіграний головний приз Дня
молоді. Відбудеться урочисте відзначення Королеви Дня молоді, діятиме
фотозона "Синьо-жовте селфі у День
молоді", виставка українських поробок, конкурс "Українське графіті на
асфальті", майстер-клас стосовно прав
та обов'язків молоді та правил дорожнього руху.
А на головній сцені літнього театру
"Ракушка" з 15 до 21 години проходитиме
молодіжна мистецька програма: сучасна
українська та європейська музика прозвучить у виконанні молодіжних виконавців
та гуртів – переможців різноманітних
пісенних конкурсів. Сучасні танцювальні
номери представлять численні учасники відомих житомирських шкіл танцю
"T-SQUAD Dance School" та "Hot Arabian
Dance". На глядачів чекають гумористичні номери, сцени зі студентського
життя… і багато, багато іншого.
Завершить дійство традиційний та
улюблений молодими житомирянами
"Євроденс-парад OPEN AIR".
Проте головною інтригою стане розігриш головного супер-призу для глядачів. Напередодні проведення проекту
в центрі міста та на вул. Михайлівській,
волонтери роздаватимуть житомирянам запрошенн я з персональними
номерами. Тож кожен з присутніх на
заході матиме унікальний шанс виграти

ний радіо-партнер – "Житомирська
хвиля". Інформаційні партнери – РА
"Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.info,
0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.
ua, Zamkova.info, dks.com.ua, Vgolos.
zt.ua, Житомир Life, zt.20minut.ua, Житомир Today, газети "Авізо", "ІмперіяTV", "Пульс".
Отож, як що ти молодий та сучасний, завітай у неділю, 24 червня з 15 до 22 години до зручного та
комфортабельного літнього театру
"Ракушка" міського парку культури
і відпочинку ім. Ю. Гагаріна, щоб
разом відзначити надзвичайно важливу для юнаків та дівчат подію –
День молоді!
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Транспорт

Електробуси та нові
аеропорти: як зміниться
транспортна система України
На початку 2018
року у світі з’явився
перший мегаполіс,
у якому увесь громадський транспорт
працює на електроенергії. Це – 12-мільйонне китайське
місто Шеньчжень, яке
межує з Гонконгом.
Щоб замінити старі автобуси
новими електричними моделями,
міській владі знадобилося 9 років.
В українському уряді планують
зробити те саме за 12 років. Уже
у 2030 році громадський транспорт
в Україні повинен бути винятково
електричним. Це передбачено новою Національною транспортною
стратегією «Drive Ukraine 2030»,
яку Кабмін ухвалив напередодні
літа. Які ще нововведення будуть
запроваджені в Україні, проаналізували експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Дороги з електрокарами

Ухвалена стратегія визначає
розвиток інфраструктури на найближчі 12 років. У профільному
міністерстві прогнозують, що документ допоможе інтегрувати Україну
в єдину автотранспорту систему
ЄС. Тому багато заходів пов’язано
з будівництвом доріг, зокрема міжнародних трас. Це дозволить наростити вантажо- і пасажиропотік
через Україну, і в результаті – збільшити річний ВВП на 3–4%.
«Перший серйозний проект,
який ми хочемо зробити, – це проект Гданськ-Одеса. Це автобан,
який має з'єднати польські порти
Балтійського моря з українськими
портами Чорного моря. Це важливий проект, який дасть робочі
місця. Кожне євро, інвестоване
в інфраструктуру, принесе в економіку 3 євро», – зазначає заступник
міністра інфраструктури з питань
євроінтеграції Віктор Довгань.
Документ також передбачає
будівництво першого в Україні
електрогенеруючого шосе, інтелектуальних доріг для руху безпілотних автомобілів і так званих
«концесійних», тобто платних,
доріг. За словами Віктора Довганя, орієнтовна вартість проїзду
складатиме 11 євроцентів за кілометр шляху. Загалом в Україні
прокладуть 10 платних автобанів.

Ще одним важливим напрямком стане розвиток електротранспорту. Йдеться, зокрема, про
будівництво двох заводів із виробництва електрокарів та електричних зарядних станцій, а також про
повний перехід громадського
транспорту на електричні моделі – сучасні трамваї, тролейбуси
та електробуси. Великі українські
автовиробники вже висловили готовність сприяти масштабному
оновленню автопарків.
«Епоха 8-метрових маршруток
повинна завершитися, – наголошують у прес-службі АТ «АК Богдан
Моторс». – Настав час прискорити перехід на екологічно чистий
електротранспорт в Україні. Це
найоптимальніше рішення для
створення практичної і доступної
інфраструктури у містах».

Аеропорти
у кожному регіоні
На сьогодні в нашій державі
функціонує 19 летовищ, але 98%

пасажиропотоку припадає на 7
найбільших – «Бориспіль», «Київ»,
«Одеса», «Львів», «Харків», «Дніпро» та «Запоріжжя». Згідно зі
стратегією, у наступні 12 років
в Україні повинно з’явитися понад
30 нових аеропортів, ще 16 – будуть
відремонтовані та модернізовані.
«Ми усвідомлюємо, що без
мережі регіональних аеропортів
ми не зможемо значно збільшити
відсоток населення, який регулярно літає, та зробити авіаподорожі
зручними для більшості наших
громадян», – зауважує міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Високопосадовець наводить
успішний приклад аеродрому
Херсона. Чотири роки тому турецькі авіалінії Turkish Airlines
почали виконувати рейси з місцевого летовища до Стамбула.
Зараз літаки у цьому напрямку
курсують двічі на день, а навесні
2018 року Херсонський аеропорт
розширив географію руху і тепер має сполучення з білоруським Мінськом. Невдовзі боїнги

з Херсона можуть вирушити і до
болгарських Софії та Бургаса,
білоруського Гомеля і польських
Любліна та Лодзя.
На переконання експертів,
не менший потенціал має комунальний аеропорт у Миколаєві.
Гарні перспективи відкриваються
і перед летовищем Ужгорода, яке,
за оптимістичними прогнозами,
може поновити повноцінну роботу вже восени 2018 року.
Ще один напрямок роботи
у рамках нової стратегії – це розвиток дешевих (low-cost) перевезень. Для цього в уряді планують
залучати міжнародні low-costкомпанії, такі, як ірландський
Ryanair, угоду з яким у березні
цього року підписали аеропорти
«Бориспіль» і «Львів».
«Авіаквитки, безумовно, мають
бути доступними для більшості
українських громадян, – наголосив тоді Президент України Петро
Порошенко. – Середня вартість
квитка для України буде нижче 40
євро. Це дуже конкурентні ціни.

І компанія розраховує за перший
рік перевезти мільйон українців».

Нові локомотиви
та Hyperloop
Зміни торкнуться і залізничного транспорту, йдеться про повне
оновлення вагонного парку та локомотивів. Зробити це збираються
у співпраці з Крюківським вагонобудівним заводом та відомими світовими компаніями – Bombardier,
Greenbrier, General Electric. З останньою вже підписаний контракт про
спільне виробництво рухомого
складу на суму 1 млрд доларів.
Стратегія також повинна покласти край монополії «Укрзалізниці»,
а на ринок залізничних перевезень
допустять приватні компанії.
«Моє бачення розвитку залізниці просте. «Укрзалізниця» має
відповідати за інфраструктуру, полотно – державне. А все інше може
бути приватним. Я за те, щоб відкрити залізницю для приватних
операторів. В тому числі й іноземних, які дадуть конкуренцію,
кращу якість і рівні умови для
всіх», – підкреслює міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Серед запланованих заходів –
масштабна модернізація залізничних шляхів, зокрема заміна колій
на європейські вузькоколійні на
сполученнях Київ – Одеса, Київ –
Львів, Київ – Харків, Київ – Дніпро, а також будівництво 5 гілок
Hyperloop для руху надшвидкісного вакуумного потягу.
«Ми зібрали десять партнерів –
це державні і приватні компанії.
З державних – це «Південмаш»,
який володіє всіма нашими космічними технологіями. Також
це державний концерн «Укроборонпром», в них під дві сотні
підприємств з відповідними технологіями», – розповів керівник
українського проекту з будівництва Hyperloop – HypeUA Олександр Озеран.
Деякі експерти висловлюють
сумніви, що уряду вдасться реалізувати всі заплановані заходи
за 12 років. Втім, у міністерстві
інфраструктури зауважують, що
стратегія є базовим документом,
що окреслює амбітну мету, до
якої Україні потрібно прагнути.
Урядовці впевнені, що реалізувати її цілком можливо, адже
транспорт – це приваблива для
інвестицій галузь, від розвитку
якої залежить економічне зростання України.
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У кабінеті начальника
САД у Житомирській
області виявили
таємну кімнату
з колекцією
елітного алкоголю
У понеділок, 18 червня,
під адмінбудівлею Служби
автомобільних доріг у Житомирській області знову
відбулася акція протесту.
Її учасниками стали активісти та члени
громадської організації «Авто Євро Сила»,
яким вдалося побувати у кабінеті начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області Геннадія Савченка.
Люди розклали перед адмінбудівлею
розірвані шини і розмістили плакати
з вимогою привести дороги області у нормальний стан.
Люди знову прийшли скаржитися на
незадовільний стан доріг області. Обіцянкам керівника САД вони не вірять
і вимагають його звільнення, щоправда,
з випробувальним терміном. На захист
Геннадія Савченка виступив Олександр
Мельниченко, який в період з березня
по червень 2016 року обіймав посаду начальника Служби автомобільних доріг
у Житомирській області і був звільнений
з посади за те, що на 100 млн грн завищив
вартість дороги.

У кабінеті Геннадія Савченка учасники
акції протесту знайшли потаємну кімнату,
що знаходилася за шафою. Тут керівник
Служби автомобільних доріг в області
облаштував зону відпочинку з м`якими
меблями, столом і… великою кількістю
елітного алкоголю. Активісти зняли відео
знахідки і розмістили його в Ютубі. Містяни обурені побаченим.
Один з житомирських активістів Андрій Федірко вважає, що дороги Житомирщини знаходяться в задовільному стані,
начальник САД «Гєна Савченко» цілком
заслужено нещодавно отримав премію
в 217 тис. грн, а вся служба в цілому на
премії використала 1 млн грн.
Нагадаємо, 22 травня біля адмінбудівлі
САД вже проходила акція, під час якої активісти більш ніж на 2 години перекрили
вулицю Покровську. Тоді мітингувальники
вимагали звільнити із займаної посади за
незадовільні результати роботи начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області Геннадія Васильовича
Савченка та ініціювати створення робочої
групи із залученням працівників правоохоронних органів стосовно розслідування
діяльності САД у Житомирській області
за останні 2 роки.

У Житомирі відкриють
нове відділення
гемодіалізу на 10 місць
Нову філію відділення
гемодіалізу на 10 місць вже
незабаром відкриють у Житомирі.
Наразі у приміщенні КУ «Житомирське обласне стоматологічне медичне
об’єднання», де функціонуватиме відділення, проводять ремонт 1 поверху та
оздоблювальні роботи. Про це повідомляє
прес-служба Житомирської ОДА,
Відкриття відділення нещодавно анонсував голова ОДА Ігор Гундич.
«Вже незабаром плануємо відкриття
філії відділення гемодіалізу. Кожна хвороба – це складно. А тим більше, коли
людям приходиться їздити у м. Бердичів,
щоб отримати необхідну медичну послугу.
Наразі у приміщенні проводять оздоблювальні роботи», – зазначив Ігор Гундич.

За словами заступника голови ОДА
Романа Щебетова, у приміщенні нового
відділення гемодіалізу Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Гербачевського підрядник проводить активні будівельні
роботи. Підрядник завершує оздоблення
1-го поверху стоматоб’єднання, влаштовує
систему вентиляції та кондиціювання, інженерне обладнання. Ремонт проводять
за кошти обласного та міського бюджетів.
Після завершення будівельних робіт
буде закуплено обладнання – технологічні
водоочисні станції, апарати для гемодіалізу.
Нагадаємо, що нещодавно у Житомирській обласній клінічні лікарні ім. О. Гербаевського відкрили інсультний центр, в якому
надаватимуть допомогу пацієнтам з інсультом (гострим порушенням мозкового
кровообігу) в перші три години від початку
захворювання, безкоштовно робитиметься
комп’ютерна томографія та ангіографія,
проводитиметься необхідна терапія.

Про важливе

Відтепер ніяких
дозволів: нові
правила виїзду
дитини за кордон
Мін’юст удосконалив
норму законопроекту
№ 8296 щодо виїзду за
кордон дитини, яка проживає в неповній родині.
Пр о ц е і н ф орм у є п р е с - с лу ж б а
Мін’юсту. Міністр юстиції уточнив, що
відповідно до запропонованих змін той
з батьків, який проживає з дитиною, може
самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон за наявності
заборгованості зі сплати аліментів іншого
з батьків більше 4 місяців.
"При цьому законопроект передбачає можливість виїзду дитини за кордон
строком до 1 місяця з тим із батьків,
з ким проживає дитина, не лише на
лікування, навчання і відпочинок, але
й з метою її участі в дитячих змаганнях,
фестивалях, учнівських олімпіадах та
конкурсах за кордоном, у тому числі
в складі організованої групи дітей», –
йдеться у повідомленні.
Посадовець нагадав, що раніше для
цього треба було отримати нотаріальний дозвіл, чим часто користувалися
боржники і шантажували колишню
дружину чи колишнього чоловіка, вимагаючи відмовитися від аліментів.
«Водночас, і я хочу наголосити на

цьому пункті, ми збалансували права обох батьків. Тобто право виїхати
ненадовго за межі України з малюком
також отримає той з батьків, який не
проживає з дитиною. Однак – лише
у випадку, коли він є добросовісним
платником аліментів», – підкреслив
Павло Петренко.
За його словами, для цього йому
необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає
з дитиною. Дозвіл має бути наданий
впродовж 10 днів. У іншому випадку за
спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд.
Павло Петренко також наголосив,
що за умисне порушення встановленого
законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України
передбачена адміністративна відповідальність.
«Якщо на громадянина накладено
адміністративне стягнення за вчинення
такого правопорушення, він тимчасово
обмежується у праві на виїзд за кордон
з дитиною. Строк такого обмеження
становить 1 рік, крім випадків наявності
нотаріально посвідченої згоди на виїзд
дитини другого з батьків», – пояснили
в Міністерстві юстиції.
Законодавчі ініціативи будуть винесені на голосування у ВР вже цього
тижня.

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. Нежиле приміщення підвалу в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 38, загальна площа 51,20 кв.м, розрахункова орендна плата – 11 грн. 60 коп.
за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 14.06.18), цільове призначення – розміщення
благодійної організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.
1.2. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, провулок 1-й Іподромний, 15-А, загальна площа 18,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 13 грн. 40 коп. за 1
кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.18), цільове призначення – розміщення складу.
2. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі Обласного протитуберкульозного диспансеру Житомирської обласної ради
за адресою: Житомирський р-н, смт Гуйва, загальна площа 130,0 кв.м, розрахункова
орендна плата – 30 грн. 35 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.18), цільове
призначення – розміщення офісу.
3. Інформація про об'єкт оренди: частина нежитлового приміщення що перебуває
на балансі Комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського»
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, загальна площа 4,50 кв.м, розрахункова орендна плата – 38 грн. 35 коп. за 1 кв.м у місяць
(без ПДВ, станом на 31.05.18) цільове призначення – розміщення торговельного об’єкту
з продажу продовольчих товарів.
Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 5 липня 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.
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В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

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

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

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автослюсаря і автохолодильщика запрошує на роботу
вантажне СТО "Новий Сервіс" в Києві. Оплата без затримок від 500 грн в день (50/50 від з/н). Житло безкоштовно.
Інструмент, обладнання, спецодяг. 0673444243

БАРИСТА НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КОФЕЙНЫЙ
ЛАРЕК. З/П ВЫСОКАЯ + %. Г/Р ПОСМЕННЫЙ.
ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р. ЗВОНИТЬ С 10-00 ДО 18-00.
0975320570
БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 0936009555
• Будівельники різних спеціаль-й запрош. в Бельгію,
житло 300 євро/міс, офіц. робота, з/п від 308 грн./год. Ліц.
№1008 від 09.09.16р., МСПУ. 0680304811,0979204228.

БУДІВЕЛЬНІ БРИГАДИ І ОКРЕМІ ПРАЦІВНИКИ
БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. РОБОТА У ВІДРЯДЖЕННІ. ЗАРПЛАТА ВІД 25000 ГРИВЕНЬ.
0689423549;+37065282030–VIBER,WHATCAPP
• В БУТІК ОДЯГУ (ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГЛОБАЛ") ПОТРІБНІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ. ГРАФІК РОБОТИ З 9.00 ДО
20.00. ПОЗМІННО 2/2. З/П 18 ГРН./ГОД. ЗВЕРТАЙТЕСЬ
ЗА НОМЕРОМ 0985180106
• Вантажник, різноробочий, стропальник, ливарник. ДР
необов`язково. Соцпакет+проїзд. Гуртожиток. Київська
обл, смт Димер. 0671647214
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навчаємо).
З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо
житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГРАФІК
РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-8000 ГРН. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 0967877394,
ОЛЕКСАНДР
ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-8000 ГРН. ЖИТЛО
НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
0967877394,ОЛЕКСАНДР
• Вантажники на постійну роботу в м.Київ. Склад, позмінний графік роботи. ЗП від 9000 грн. Іногороднім надається
житло. 0673201886,0930351727,0667583958

ВАНТАЖНИКІВ ЗАПРОШУЄМО НА СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 9000ГРН.
ОБОВ`ЯЗКИ: РЕМОНТ, СОРТУВАННЯ ПІДДОНІВ, ЗАГРУЗКА-ВИГРУЗКА МАШИН ЕЛЕКТРОРОКЛАМИ.
М.КИЇВ. 0667583958,0689468981,0930351703
• Вахта, північ: геодезист, інженер ПТО, прораб, постачальник, комплектувал., механік,
майстер.Л.МСПУ-1515-12.12.16. 0960332046,0996640689

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ
ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHATS
APP),0994313922(ВАЙБЕР)
• ВОДІЇ. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ
ВІД 2 МІС. З/П ВІД 50.000ГРН. 0985820766,0990298473

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ СЕ НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРОМ: 0634615340
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ДЛЯ РОЗВЕЗЕННЯ ЦИФРОВОЇ
ТЕХНІКИ. РОБОТА ВАХТОВИМ МЕТОДОМ 1/1 МІС. НА
ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ ОПЛАЧУЄМО ЖИТЛО І ДОРОГУ.
З/П 33 000ГРН. 0443039220,0672322787
ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА ЗАПРОШУЄМО
НА СКЛАД. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 11000ГРН.
ОБОВ`ЯЗКИ: ВАНТАЖНІ РОБОТИ, БЕЗКОШТОВНИЙ
ПІДВІЗ. М.КИЇВ. 0667583958,0689468981,0930351703
• Вязальщицы чулочно-носочных изделий. Зароботная
плата от выроботки. Возможно обучение, опыт работы
не обязателен. Детальная информация 0974851152

• ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ / МЕДПРАЦІВНИК ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА
ХВОРОЮ ЛЮДИНОЮ. ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
ОПЛАЧУЄТЬСЯ. 0660271662.
• ДОМРОБІТНИЦЯ В СІМ'Ю В ЦЕНТРІ КИЄВА. ІНОГОРОДНІХ ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧИМО. 0666614698

• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання. 0971733982
• Комендант-адміністратор в хостел, м.Київ. Відповідальність, обов`язкове проживання в гуртожитку. ЗП
4000грн.+б/к житло. 0979959336

• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В М.КИЇВ. МОЖЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 8000-30000ГРН(ДО 30% ВІД
ВИРОБІТКУ). 0981080000,0951640404,0638954850
• Мясопереробне підприємство запрошує сортувальників, пакувальників, вантажників, обвалювальників
мяса. Забезпечуємо житлом. Офіційне працевлаштування. З/П від 8000 грн. Звертатись за телефоном.
0678690564,(044)5660057
• На вир.буд.сумішей в м. Київ: фасувальники, пакувальники, різнороби, водії, оператори, електрик. ЗП від 10000
грн. Житло. 0730569259

• ОФІЦІАНТ. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ. ГРАФІК РОБОЧИЙ
З 10:00 ДО 00:00. 0984851046
• ОХОРОННИК 7000 ГРН. ВАХТА. 0981185916

ЗВАРЮВАЛЬНИК ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ КОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ. ГІДНА ЗАРОБІТНА
ПЛАТА. ПОСТІЙНА РОБОТА. 0674122283

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

• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ , ЛИТВІ, ЧЕХІЇ, ПОЛЬШІ, БІОМЕТРИЧНИЙ
ПАСПОРТ АБО ВІЗА. (098)5694427,(063)4718764,(095
)4815990(В

• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
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• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ:
15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО,
ФОРМА, ХАРЧ., ПРОЇЗД. З/П БЕЗ ЗАТРИМОК! 095226
1010,0932261010,0972261010
• ПІДПРИЄМСТВО В М.ЖИТОМИР ПО ВИГОТОВЛЕННЮ
ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ СТОЛЯРІВ, ТЕСЛЯРІВ. 0674104933,0672745423,0674102988
ПІДСОБНИЙ РОБОЧИЙ НА ДЕРЕВООБРОБКУ В ЖИТОМИРСЬКУ ОБЛ., КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА -350 ГРН/ДЕНЬ. Г/Р - 5/2. ЖИТЛО
НАДАЄМО 0964593991

Середа, 20 червня 2018

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

ПРАЦІВНИЙ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ГАЗОННОЇ ПЛИТКИ
БІЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ. ЗП 10000ГРН/МІС НАДАЄМО ЖИТЛО. 0443039220,0672322787
• ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПЛИТОЧНИК, ШПАКЛЕВЩИК-ФАРБОВЩИК,
ГИПСОКАРТОНЩИК И ДРУГИЕ). ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,
РАСЧЕТ ПОЕТАПНО. ПОМОЩЬ С ПРОЖИВАНИЕМ. РАБОТА В КИЕВЕ. ЗП 20000 ГРН. 0971003106

ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ В КАФЕ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.
ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0974270393

ПРОДАВЦІ В КІОСК. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. Г/Р
З 8-00 ДО 20-00. З/П - 200 ГРН ЗА ДЕНЬ. ДОСВІД
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0975320570

• ПП «ЕЛІТБУД-1» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАЛЯРОВ,
ГИПСОКАРТОНЩИКОВ, МОНОЛИТЧИКОВ, СВАРЩИКОВ,
САНТЕХНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ. 0677923324

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

Бізнес
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• Работа административно-кадрового характера. Карьера. Фиксированная часть +%. График работы - 5/2.
0505232477viber,0672427588
• 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
• Работа! Подработка на 4 часа. График гибкий.
0505232477viber,0672427588
• Разнорабочие, инструментальщики. З/п по согласованию. 0975171263Олег
• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum.
Вигідні умови, вільний графік, 75 варіантів ж/ч запахів.
0990140026;0989489508
• Різноробочі терміново. З/п від 10.000грн. Житло надаємо. Підприємство знаходиться в Київській області
0504430179, 0965621103

РІЗНОРОБОЧІ НА МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. РОБОТА В М. ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ
ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 0977317937

Бізнес
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РОБОТА В ЛИТВІ. ЗБИРАЛЬНИКИ АЛЮМІНІЄВИХ
КОНСТРУКЦІЙ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ, СОРТУВАЛЬНИКИ ПЛІВКИ, ОБВАЛЬЩИКИ (РОЗДІЛЮВАЛЬНИКИ)
М`ЯСА ПТИЦІ, ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД, БУДІВЕЛЬНИКИ, ЗВАРНИКИ. НАКАЗ МСПУ №370 ВІД 9.03.2017.
0734384755,0977436222
• Робота в Німеччині для водіїв кат. "B", по догляду
за пристарілими, будівельникам-спеціалістам. Робота в Естонії, Швеції для будівельників-спеціалістів. Л.МТСПУ-АВ547294-10.09.10. 0674550664(vib
er),0996348031,0632154039
• Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду роботи
(навчаємо). З/п 12000 грн. Офіційне працевлаштування.
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050
• Сотрудник с опытом продавца. График гибкий. З/п
5000 грн. 0505232477viber,0672427588

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

• ТЕРМІНОВО! В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ДВІРНИКИ. ГРАФІК РОБОТИ 2/2 З/П 19
ГРН./ГОД. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА НОМЕРОМ
0985180106
ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ.,
ХОРОШЕВСКИЙ Р-Н, С.ЧЕРВОНОГРАНИТНОЕ, УЛ.ИВАНА
ФРАНКА. ЦЕНА 78 947 ГРН. 0967797381

2.10. Продам Дачі

• Швейне промислове та побутові обладнання нові та
б/в, із Єврори та Китая, прямострічкові, оверлоки, спецмашини, скорняжні, ВТО, розкрійні, в`язальне, вишивальні і
ін+запчастини на складі та і під замовлення. Низькі ціни,
гаратнія, доставка. 0509145584

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

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

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

2.14. Продам Комерційна

• Різноробочі терміново. З/п від 10.000грн. Житло надаємо. Підприємство знаходиться в Київській області.
0504430179,0965621103

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

• Робота в інтернеті. Без вкладень і продажів. Досвід
необов`язково. Графік вільний. З/П от 4500 грн. Вимоги:
від 18 до 60 років. Рівень впевненого користувача ПК та
інтернет. У момент дзвінка бути біля ПК. 0667878509,0
635785081,0682160585

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ КАМАЗ МАЗ.
МОЖЛИВЕ НАВЧАННЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА
ТА СВОЄЧАСНА! 0679708648

2. НЕРУХОМІСТЬ

2.16. Здам в оренду

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири

• ЗДАЮ ПОДОБОВО 1-КІМ.КВ. ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ
ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ. 0977228822,0665711000

• Столяри, теслі в столярний цех, виготовлення дверей,
вікна, меблі. Зарплата 10000-15000грн. Вахта. Житло.
Робота передмістя Києва. 0675084476.

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В
ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ.
0665711000,0977228822
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Повідомлення про намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», філія ПАТ «Укрексімбанк»
в м. Житомирі має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для джерел викидів, які розташовані
на двох майданчиках в м.Житомирі на вул. Перемоги 23 та вул. Небесної сотні, 41.
Джерела забруднення атмосферного повітря – котли, що працюють на природному газі.
Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, т/рік: майданчик № 1: вуглецю оксид –0,005, азоту оксиди – 0,031, метану – 0,00031, ртуть – 0,000000035; майданчик № 2: вуглецю оксид –0,002,
азоту оксиди – 0,015, метану – 0,000149, ртуть – 0,00000001
Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих атмосферу речовин
на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх ЗР, на всіх розрахункових точках
як на межі, так і поза межами СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря. Існуючі величини викидів від всіх джерел пропонується прийняти як дозволені.
Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на
узгодження в Держуправління охорони навколишнього природного середовища ЖОДА.
Розробник обгрунтовуючих матеріалів екологічний центр ПП «Матрикс Груп» –
м. Житомир, вул.Небесної Сотні,44, кв.3 тел. (0412) 42‑08‑76.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди
надсилати в місячний термін до Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир,
майдан ім. С. П. Корольова, 4/2 або за телефоном: (0412) 48 12 12.
Із пропозиціями звертатись до керівництва філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі за тел.: +380634819291

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА –
ІНТЕРНАТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату
приймаються особи віком від 15 до 40 років, що мають інвалідність, стан здоров'я яких дозволяє навчатись та працювати за
обраною професією. Вище професійне училище - інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій:

На базі 9 класів

- Оператор комп'ютерного набору
- Кухар. Кондитер.
Електромеханік з ремонту та обслуговування
(Термін навчання 2,5р.)
лічильно-обчислювальних машин;
(Термін навчання Зр.)
- Оператор комп'ютерного набору. Секретар керівника;
(Термін навчання З р.)
Випускникам видається атестат про одержання повної загальної середньої освіти та диплом про набуту професію
Оператор комп'ютерного набору
Офісний службовець (бухгалтерія);
(Термін навчання 1,5р.)
Оператор комп'ютерного набору.
Електромеханік з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин;
(Термін навчання 1,5 р.)
Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.
Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття.
(Термін навчання 1,5 р.)

На базі 11 класів

Випускникам видається диплом про набуту професію.

Кухар. Кондитер;
(Термін навчання 1,5 р.)
Оператор комп'ютерного набору.
Соціальний робітник;
(Термін навчання 1,5р.)
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильнообчислювальних машин;
(Термін навчання 1,5 р.)

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом

- Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.
- Кухар. Кондитер.
Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття;
(Термін навчання 1,5р.)
(Термін навчання 1,5 р.)
Випускникам видається диплом про набуту професію.
Учні одержують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами лікарів, проживанням в гуртожитку.
Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі працюють спортивні секції, гуртки
художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та інші.

Для зарахування на навчання абітурієнти подають такі документи:

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 3-кім квартира заг.пл. 49.3 кв.м. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул.
Героїв Малинського підпілля, 9, кв.7. Дата торгів: 16.07.2018 09:00. Дод.інформація:
https://setam.net.ua. Лот №285418;
2. Земел. діл., пл. 0,1000 га, К/№ 1822081200:03:001:0237, за адресою: Житомирська
обл., Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), діл.179. Дата торгів: 16.07.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №286229 (уцінено лот № 277320);
3. Будинок житл. заг. пл. 68.1 кв.м. з надвірними буд. і споруд. та земел. діл. пл.
0.10 га К/№ 1810700000:01:019:0051 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, пров.
Сосновського, 13. Дата торгів: 16.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №286238 (уцінено лот № 277346).

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

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

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР.
ШВИДКО. 0980066600,0976646575
КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗАРУБІЖНОГО
ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО
ТА ДОРОГО. 0677459877, 0632439432,0687905005

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (05
0)9242613,(050)5158585,(067)9040066
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори МТЗ, комбайни
зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги, ін. с/г техніка
, доставка. (096)6809590;(096)9302249.
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8). Культиватор КРН-5,6.
Дискова 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, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062

3.8. Автозапчастини. Куплю
• Викуп авто дорого, у робочому стані, можливо, неробочі. 0678903718,0687801123.

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

1. Заяву на ім'я директора.
2. Направлення на навчання відділу міського
(районного) управління праці та соціального захисту
населення з № пенсійної справи, погоджене з центром
зайнятості населення
3. Довідку ЛКК про можливість навчання певній
професії.
4. Довідку медико - соціальної експертної комісії
або медичний висновок для осіб до 18 років та
форму(картку) індивідуальної програми реабілітації
інваліда.
5. Документ про освіту.

6. Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками
нарколога та психіатра
7. Довідку з місця проживання про склад сім'ї,
8. Шість фотокарток розміром 3x4 см.
9. Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
народження. Військовий квиток подається особисто.
10. Три поштових конверта, папку для паперів,
11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.
12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від аварії на
ЧАЕС (за наявності)
13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність,
14. Швидкозшивач та 10 файлів.

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання,
після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 СЕРПНЯ, ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ
Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43,
телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс)
моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47, ztvpui@gmail.com

4.20. Гіпсокартонні системи.
Продам
• Гіпсоплита 600х300х80, готові стінові перегородки.
Сайт www.gipsoplita.com.ua 0675370409.

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

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная карта
до 50 000 грн.Перекредитуем ваши кредиты до 200 000
грн. 0676917120

6.7. Вантажоперевезення.
Спецтехніка
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ВЫВОЗ МУСОРА
АВТОМОБИЛЯМИ ЗИЛ, КАМАЗ. 0969524540
ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБЛАСТІ ТА
УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА
ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6. ПОСЛУГИ

6.13. Ремонт техніки

6.1. Юридичні послуги

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

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

6.4. Фото, відеозйомка
• ФОТО І ВІДЕО БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ З ФОТОГРАФІЄЮ ПРАЦЮЮ БІЛЬШЕ 3-Х РОКІВ. ЗЙОМКА
ВЕСІЛЬ, КОРПОРАТИВІВ РІЗНИХ ЗАХОДІВ ВСЕ
ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ І В ІДЕАЛЬНІЙ ЯКОСТІ.
ПРАЦЮЮ БІЛЬШЕ ПО ЛЬВОВУ ТА ЛУЦЬКУ, АЛЕ
МОЖЛИВИЙ ВИЇЗД В ІНШЕ МІСТО 0964513406

6.17. Послуги. Iншi
• 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 видані до 1917р, коньяки виробництва СРСР до
1991 р. та інші предмети старовини. 0503466068

• 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; Люблін-11.40. (099)2861600;(063)8967762;(067
)9112004;+
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків,
транспортне обладнання і т.п. (067)5669709

22

WWW.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 20 червня 2018

БЕТОН, РОЗЧИН

К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

ЦЕМЕНТ

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

металочерепиця
від 116 грн/м2

профнастил
від 79 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 164 грн/м2
від 20 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
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

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

Залізний порт, Лазурне
від

1680

нів

грн 10 д

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

Професійна пральня килимів

«ЧИСТИЙ КИЛИМ»

ЦІНИ
ДОСТУПНІ
ЯКІСТЬ
А
Н
ІН
ВІДМ
Досить прати килим на автомийках звертайся до професіоналів.
Можлива доставка нашим транспортом.

• ПРОДАМ КУЩІ ТА САДЖАНЦІ: ПЛЕТИСТОЙ ТРОЯНДИ (65ГРН.), МАЛИНОВОГО ДЕРЕВА (50-55ГРН.),
КУЩІ МАЛИНИ, ПЛОДОНОСИТ ЦІЛЕ ЛІТО (4-8ГРН.).
0674317398,0959482821.

2

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

• ПРОДАМ САДЖАНЦІ БЛАКИТНОЇ ЯЛИНИ, 3 РОКИ, 4050 ГРИВЕН (30ШТ., 40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ ДЕРЕВЦЯТА
ШОВКОВИЦІ ВІД 1,5 РОКУ ДО 2, 20-25ГРН., НЕВЕЛИКІ.
ОПТ ВІД 50ШТ. - 15ГРН./ШТ. 0674317398,0959482821
• Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва
кованих виробів та м/п вікон. Ковані боковини для лавок.
Ковані лавки, столи, гойдалки. (097)3588260,decorzabor.
prom.ua

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

8.20 Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК НА ІМЯ ВІЩЕНКО
НАЗАРІЙ СЕРГІЙОВИЧ ВИДАНИЙ ЖДТУ ВВАЖАТИ
НЕ ДІЙСНИМ.

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

8.23. Інше. Продам
• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва, сушильних камер, теплиць, пташників,
цехів, складів, магазинів, ангарів, автомийок, СТО.
Монтаж під ключ. Потрібні дилери, представники.
0666008784,0680450764
• Папір обгортковий, крафт, кондитерський, парафінований, підпергамент, картон. Розмотування рулонів, порізка
на формати. Скотч, стретч, дисперсія ПВА. 0504030742,
0970010729,0577581551

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

8.24. Інше. Куплю

Продам/куплю
піддони

• Автовикуп будь-яких марок у робочому стані, можливо,
нерозмитнених, до 2017р. 0988605070.

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

Куплю авто вітчизняного або

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

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

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

067-410-16-06
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Гороскоп на тиждень 20 - 26 червня
ОВЕН
Доведеться багато
працювати, але зовсім
скоро ваші старання
окупляться сповна. У вихідні
бажано не конфліктувати.
ТЕЛЕЦЬ
Добре б повчитися
спокою та самодисципліні. У вас гарно вийде впливати на людей і домагатися свого.
БЛИЗНЮКИ
Усе буде складатися
прекрасно. Очікуються
цікаві зустрічі та приємні сюрпризи. Робота порадує
результатами, та й відпочинок
пройде на “відмінно”.
РАК
Може надійти цікава пропозиція нової,
більш престижної роботи, але для цього вам необхідно підвищити свою кваліфікацію.

ЛЕВ
Якщо ви д і лите з
усіх справ головну та з
усією властивою вам упертістю
сконцентруєтеся на ній, ніщо
не встоїть під вашим натиском.
ДІВА
На вас може чекати важлива розмова з
начальством, без якої
неможливий подальший розвиток вашої кар'єри. Боятися її
не треба.
ТЕРЕЗИ
Не все бажане реалізується. Постарайтеся
знаходити в будь-якій ситуації
позитивні моменти.
СКОРПІОН
Активний і наповнений приємними подіями та яскравими враженнями
період. Вам багато чого зараз
вдається, усе виходить так, як
ви хочете.

СТРІЛЕЦЬ
Ваша самокритичність і вимогливість до
себе та інших дозволить багато
чого досягти на роботі, але загрожує зіпсувати ваші стосунки
з оточуючими.
КОЗЕРІГ
Гарний час для реалізації сміливих планів
та ідей. У взаєминах з колегами
на роботі може виникнути певна
напруга.
ВОДОЛІЙ
Час пройде у клопотах і турботах. Проаналізуйте зроблене,
підрахуйте збитки й помилки.
Вихідні присвятіть родині.
РИБИ
Постарайтеся бути
бі льш конкретними
у своїх мріях і бажаннях. Тоді
вони матимуть реальні шанси
здійснитися.

Цікаві факти про собак
●●У собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони
відчувають аромати в тисячі разів
краще людини.
●●Собаки – дуже гарячі тварини, середня температура їх тіла
38,3–39,4 град. С. На жаль, ця
температура комфортна для бліх,
у зв'язку з чим важливо час від часу
перевіряти вашого вихованця на
наявність паразитів.
●●Шум грози часто викликає
біль у вухах собаки. Якщо ви бачите, що ваш вихованець злякався
грози, в дійсності це може бути
реакція на біль у вухах.
●●Чи знаєте ви, що собаки не
пітніють через шкіру? Їх піт ви-

20

червня
середа

21

червня
четвер

ходить назовні через подушечки
лап і швидке дихання.
●●Собаки здатні запам'ятати
понад 250 слів і жестів, вони
можуть рахувати до 5 і вирішувати найпростіші математичні
завдання.
●●Собаки не люблять, коли їх
обіймають і гладять по голові – це
вважається ознакою домінування.
Якщо хочете приголубити собаку,
погладьте їй бік.
●●У США знаходиться єдина
в світі церква для собак. Її побудував у XIX столітті художник Стефан
Ханеке на знак подяки своїм п'яти
лабрадорам, які допомогли йому
перемогти важку хворобу.

22

червня
п’ятниця

23

червня
субота

●●Шоколад є отрутою для собак. У ньому містяться речовини,
які викликають ураження їх центральної нервової системи.
●●У світі налічується 703 породи собак.
●●Власники собак рухаються
на 66% більше, ніж інші люди.
●●Собаки породи чихуахуа є
одними з найбільш довгоживучих – більшість тварин доживають
до 18 років.
●●Собака розрізняє 500 000
запахів.
●●Коли собаки породи грейхаунд беруть участь у гонках, то 75%
часу вони знаходяться в польоті
над землею.
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червня
неділя

25

червня
понеділок

26

червня
вівторок
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від партнерів

читай свіжий номер газети тут
кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

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 агентством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса:
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Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
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Замовлення №180423
Передпл. індекс: 08976
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Кінотеатр «УКРАЇНА»

Суперсімейка 2
Жанр: мультфільм, пригоди

Суперсімейка Парр зазнала кілька змін
після першої частини їхніх пригод. Тепер і
маленький Джек-Джек починає проявляти
свої надздібності, і юні Даш і Віолет мають
різні проблеми їхнього віку, і батьки трохи
помінялися місцями. Еластика зараз дуже
популярна особистість, яка покращує імідж
супергероїв у світі. Містер Винятковий же
повинен сидіти з дітьми, що для чоловіка виявляється не таким уже і простим завданням.
У суперсімейки з'являються великі проблеми,
коли вони дізнаються про нового сильного
ворога. Їм потрібно всім знову попрацювати
разом, що простіше сказати, ніж зробити.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

8 подруг Оушена
Жанр: бойовик, комедія

Крадіжка – це в генах. Так Деббі,
сестра всесвітньо відомого бандита
Денні Оушена, 5 років 8 місяців і 12 днів
планувала найбільшу справу у своєму
житті. Їй потрібно всього лише зібрати
команду з таких же відчайдухів-професіоналів, щоби вкрасти діамантове кольє
ціною в 150 мільйонів доларів. Найбільша
проблема цієї задумки полягає в тому,
що ця коштовність буде на очах у сотень
людей на заході в музеї "Метрополітен" у
Нью-Йорку. Щоб все вийшло, план Деббі
повинен втілитися в життя ідеально,
без найменшої помилки.

Світ Юрського періоду 2
Жанр: пригоди, фантастика

Минуло 4 роки з того часу, як величезний
Парк Юрського періоду зазнав глобальних
знищень від лап динозаврів. Острів Нублар
зараз покинутий людьми, у той час як деякі
тварини ще виживають у джунглях. Спокійне
існування динозаврів перериває острівний
вулкан, який прокинувся та готовий знищити
всю фауну. Керівниця парку хоче зробити все
можливе, щоб врятувати рептилій. Вона просить дресирувальника Оуена Греді допомогти
врятувати їх від знищення лавою. Хлопець
погоджується, бо хоче знайти Блю – свого
головного раптора,. А те, що Клер й Оуен
знайдуть на острові, їх вразить.

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

kinoukraina.zt.ua

Поліцейський пес
Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Перед нами досить незвичайний детектив
Макс. Чим же він такий унікальний? Та тим,
що він ротвейлер, який говорить. Узагалі
не вміє мовчати, ні на хвилину не закриває
свою пащу. У цього пса-мачо разом із його
напарником-людиною є важлива місія – розслідувати викрадення рідкісних тварин. Для
цього Макс під прикриттям стане учасником
престижної виставки собак у Лас-Вегасі.
Максу доведеться багато перетерпіти заради
цього конкурсу. Але задля порятунку інших
тварин від продажу потрібно йти на все. У
пса є підтримка у вигляді декількох друзів.
Макс виведе негідників на чисту воду.

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

