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З 1 липня зростуть пенсії:  
кому і скільки 
додадуть

с. 11с. 2

вул. П. Болбочана, 58
5016

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

Борошно пшеничне,
Борошно пшеничне ЕКО,

2 кг, ТМ Квара Продукт

0016

Чипси рифлені
зі смаком лобстера
і сметани та цибулі

133 г ТМ «Lay’s»

Чипси рифлені
зі смаком лобстера
і сметани та цибулі

133 г ТМ «Lay’s»

7519

Напій Пепсі, 1,5 лНапій Пепсі, 1,5 л

1513

Кетчуп «Чілі» 300г
ТМ Чумак

Кетчуп «Чілі» 300г
ТМ Чумак

108

У Житомир прибули мощі 
священомученика Кипріяна 
та мучениці Іустини

З 25 червня тролейбуси у Житомирі 
працюватимуть до першої ночі

с. 5

Генеральний директор ТОВ «Уют Строй»
Ігор Дрогоруб та колектив підприємства

Вітаємо із загальнодержавним святом
Днем
Конституції України!

Слава Україні!

Від щирого серця зичимо міцного здоров’я, 
бадьорості духу та впевненості у 
безхмарному конституційному майбут-
ньому нашої держави. Будьмо разом у 
процесі побудови демократичного 
громадянського суспільства.
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Алла Герман

На площі Перемоги 
діятиме безкоштовна 
пересадка на інші 
маршрути.

Тролейбуси у Житомирі 
працюватимуть до першої ночі. 
З 25 червня тролейбуси до най-
більших мікрорайонів Житомира 
курсуватимуть до першої ночі.

Про це 20 червня під час бри-
фінгу з питань роботи громадсько-
го транспорту у вечірній та нічний 
час повідомив заступник міського 
голови Дмитро Ткачук. За слова-
ми заступника мера, схеми руху 
нічних тролейбусів було змінено 
та скорочено відносно денних.

«Всі маршрути відправляти-
муться з площі Перемоги і курсу-
ватимуть за короткими маршру-
тами до ключових мікрорайонів, 
до найбільш густонаселених 
мікрорайонів міста. Номери цих 
маршрутів намагались сформува-
ти так, щоб вони були асоціативно 
близькими до денних. Зокрема, 
маршрути № 2 і № 3 відповідно 
рухатимуться по центральному 
кільцю вулицями Бердичівською 
на Київську і навпаки. Маршрут 
№ 4 їхатиме з площі Перемоги до 
Крошні і маршрут № 5 – це марш-
рут, який буде з’єднувати Богу-
нію та гідропарк, так само, як він 
працює і впродовж дня. А також 
один новий маршрут, який буде 
курсувати в форматі спеціального 
підвозу для промзони. Буде заді-

яна нова лінія, яка з наступного 
вівторка здасться в експлуатацію 
і фактично буде обслуговувати 
безпосередньо жителів цього 
району та людей, які працюють 
на підприємствах у нічний час», – 
розповів Дмитро Ткачук.

Транспорт відправлятиметься 
одночасно у всі мікрорайони міста 
кожні 30 хвилин, а розклади руху 
будуть розміщені на всіх зупинках 
за маршрутом.

«Маршрути почнуть діяти 
з 21 години вечора, і останній – 
о першій годині ночі. Графік по-
будований таким чином, що кож-
ні 30 хвилин з усіх мікрорайонів 
ці маршрути з’їжджатимуться 
на площу Перемоги і чекатимуть 
один на одного для того, щоб 
забезпечити можливість пере-
садки для людей, які рухаються 
в інший мікрорайон», – зазначив 
Дмитро Ткачук.

Щодо вартості проїзду у нічно-
му транспорті, то коштуватиме він 
відповідно до рішення виконкому: 
тариф у нічний час – 6 гривень.

«Але одразу є кілька бону-
сів, адже в цей тариф входить 
фактор пересадки: змінюючи 
маршрут, люди не будуть здій-
снювати подвійної оплати; а та-
кож для власників електронних 
квитків, оскільки їх тарифний 
план нічим не відрізнятиметься 
від нічного. Тобто для того, хто 
розраховуватиметься електро-
нною картою і електронним 
квитком, проїзд тарифікувати-
меться за денним тарифом. Це 
також стимул використовувати 
альтернативні форми оплати», – 
пояснив Дмитро Ткачук.

Аліна Бойко

Проект скверу на 
розі вулиць Лято-
шинського і Небесної 
Сотні презентували 
22 червня під час поза-
чергового засідання 
виконавчого комітету.

Головний архітектор міста 
Юрій Безбородов наголосив на 
тому, що у зв'язку з тим, що сквер 
став місцем для відпочинку без-
притульних, центральна міська 
локація терміново потребує ре-
конструкції.

"Я хочу представити проект 
реконструкції скверу на розі Ля-
тошинського та Небесної Сотні, 
який було розроблено цього року 
на базі усіх сучасних вимог до 
озеленення, утримання терито-
рії та бачення громадського про-
стору. Сучасний стан скверу вже 
морально та фізично застарілий 
і зношений. На даний момент ця 
зона є непривабливою для відпо-
чинку, і як для центру міста вона 
є просто криміногенною", – роз-
повів Юрій Безбородов.

За словами головного архі-
тектора міста, у сквері планують 
замінити асфальтове покриття 
тротуарною плиткою, встанови-
ти нове освітлення та альтанки, 
зробити автоматичний полив 
насаджень, облаштувати громад-
ську вбиральню, дитячий май-
данчик та забезпечити 8 камер 
відеоспостереження.

"Ми збережемо існуючу 
структуру скверу. У його центрі 
буде збережено простор для спіл-
кування, а також додамо бокові 
алеї, які додадуть кількість си-
дячих місць. Проектом перед-
бачено столи для гри у шахи, 
також будуть лавки для сидін-
ня – шезлонги, але міського типу. 
Ми замінюємо існуючі лавки на 
сучасні, нові лавки зі спинками. 
Також оновлення потребують 
урни для сміття, передбачені 
й паркувальні конструкції для 
велосипедів. Тротуарна плитка 
буде не просто сірою, як було, 
а передбачено колор-мікс плит-
ки. Ми збережемо існуючі наса-
дження скверу, бо вони роблять 
затінення у літній час. Але деякі 
насадження будуть видалені 
після інвентаризації екологічної 
комісії. Також буде встановлена 
громадська вбиральня, яка була 
там передбачена минулого року. 
Вбиральня підлаштована і для 

маломобільних груп населення. 
Проектом передбачається вста-
новлення нового освітлення, яке 
нині відсутнє у сквері. Також 
будуть встановлені 8 камер віде-
оспостереження", – презентував 
проект скверу головний архітек-
тор міста Юрій Безбородов.

У сквері максимально збере-
жуть зелені насадження. Під час 
презентації проекту розповіли 
і про нові насадження у сквері, 
зокрема магнолії, сакури, деко-
ративні сливи та яблуні.

"Вже відбулась комісія з об-
стеження, і як результат деякі 
зелені насадження скверу ми 
збережемо, проте є й аварійні, 
які потрапляють під видалення. 
Проектом заплановано автома-
тичний полив дерев, тому на-
садження при будь-якій погоді 
будуть у гарному вигляді. Виса-
димо сакуру, декілька магнолій 
та звичайні листяні дерева, які 
мають яскраво виражений піг-
мент кольору. Тому і в осінній 
період сквер буде насичений 
приємними на погляд кольора-
ми", – розповідає директор КП 
«Зеленбуд» Олександр Шевчук.

До слова, виконком призна-
чив позачергове засідання, аби 
погодити проект скверу в центрі 
Житомира вартістю у 5 млн грн, 
щоб швидше провести тендер.

Аліна Бойко

У Житомирі, на Бо-
гунії, біля пам’ятного 
знаку «Жертвам 
фашизму», 22 червня 
відбувся мітинг-рек-
вієм та покладання 
квітів з нагоди відзна-
чення Дня скорботи 
і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні

Близько сотні житомирян при-
йшли на пам`ятний захід щодо 
вшанування загиблих на війні. 

Хвилиною мовчання згадали заги-
блих та замучених у фашистських 
концтаборах.

"Відтоді пройшло вже багато 
часу, виросло не одне покоління 
людей, але пам’ятати про це тре-
ба. Ми кожного 
року вшановуємо 
пам'ять загиблих 
людей за часи 
фашистської ві-
йни. З особли-
вою скорботою 
згадуємо ус іх 
заторт урених 
у кантаборах лю-
дей. Дуже мото-
рошно від того, 
що і сьогодні ми 
живемо в часи 
військових дій. 
Пам'ятаємо усіх 

полеглих за нашу державу", – роз-
повідає присутня житомирянка 
Олена Мармуренко.

Мітинг-реквієм закінчився 
покладанням квітів до підніжжя 
пам’ятного знаку.

Житомиряни вшанували 
пам'ять жертв  
загиблих у роки війни

Реконструкція скверу на розі 
вулиць Лятошинського та 
Небесної Сотні: презентація 
проекту у 5 млн грн

З 25 червня 
тролейбуси 
у Житомирі 
працюватимуть 
до першої ночі

Пам’ятний знак був спору-
джений у 1996 році як на-
гадування про знищених на 
цьому місці мирних грома-
дян і військовополонених. 
Тут, на околиці Житомира,  
з січня 1941-го до листо-
пада 1943 року перебував 
нацистський концентрацій-
ний табір «Шталаг - 358».
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Магазин «Добрий Господар»
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70

З Днем Конституції!
Непорушність закону і 

рівність всіх перед ним — 
головне для побудови країни, 
де кожен відчуватиме себе 
вільно і захищено.
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Нелегальним гральним 
закладам не місце  
у Житомирі 

З 2009 року, відповідно до Закону 
України "Про заборону грального 
бізнесу в Україні", діяльність граль-
них закладів та участь в азартних 
іграх знаходяться поза законом. Хоча 
на практиці закон не виконується.

Житомир заполонили цілодобо-
ві гральні зали, які працюють під 
вивісками різноманітних лотерей. 
Проте ці заклади не мають нічого 
спільного з лотереями. Більше того, 
в них не продають лотереї. Під виві-
сками лотерей насправді ховаються 
ігрові автомати та інтернет-казино. 
Зазвичай це темні приміщення, де 
наливають безкоштовний алкоголь 
та дозволяють палити.

Часто клієнтами цих закладів є під-
літки. Частина клієнтів програють 
у цих закладах частину своєї зарп-
лати, іноді виносять з дому останнє, 
навіть продають авто, житло та груз-
нуть у боргах.

Ось що мені повідомили меш-
канці одного з будинків, де діє ці-
лодобовий гральний заклад під ви-
віскою лотереї. «У нашому будинку 
працює "Золота підкова" вже рік. 
Боремось усім буди нком, куди вже 
не зверталися. Всюди дають від-
писки! Вже немає сил та здоров'я 
дихати димом від цигарок, що по-
трапляє в наші оселі». Крім того, 
поблизу та в самому закладі по-
стійно відбуваються бійки.

Загалом ситуація однакова в усіх 
будинках та районах міста, де розта-
шовані ці заклади. Адже вночі напід-
питку постійні відвідувачі гральних 
закладів починають шукати пригод 
та грошей для продовження азарт-
них ігор. Контингент цих закладів 
схильний до злочинів. Наявність по-
дібних «лотерей» збільшує рівень 
злочинності на вулицях Житомира.

Місцева влада не має жодного 
впливу на роботу цих закладів, адже 
ліцензію на провадження та випуск 
лотерей видає Міністерство фінансів. 
Зі свого боку поліція та інші право-
охоронні органи роблять вигляд, 
що не знають про існування ціло-
добових лотерей, та не поспішають 
припиняти їхню діяльність.

Саме тому я ініціюю звернення до 
керівників правоохоронних органів 
та центральних органів влади щодо 
незаконної діяльності гральних за-
кладів у Житомирі з вимогою при-
пинення їхньої діяльності у нашому 
місті. Прошу повідомляти адреси 
гральних закладів за телефоном: 
0687307767. Усі адреси будуть 
обов’язково додані до звернення.

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

У Житомирі хочуть створити  
сучасну громадську пральню

Аліна Бойко

На черговому за-
сіданні виконкому 
підтримали проект 
про розробку тех-
ніко-економічного 
проекту «Створення 
громадської пральні 
на базі комуналь-
ного підприємства 
“Гагарінське”».

За попередніми підрахунка-
ми, проект у Житомирі зможуть 
реалізувати через рік.

"Така практика не поши-
рена в Україні: маючи багато 
хімчисток і пралень, люди мало 
користуються цими послугами. 
Я, наприклад, не дуже хочу, щоб 
сторонні люди порпалися в моїх 
речах. Але якщо це буде пральня 
з послугою самообслуговування, 
то це – інше", – розповів директор 
комунальної установи "Агенція 
розвитку міста" Борис Пахолюк.

За словами Бориса Пахолюка, 
комунальна громадська праль-
ня у майбутньому надаватиме 
послуги бюджетним установам 
міста Житомира, закладам сфе-

ри послуг, жителям міста, які не 
мають власних пральних машин, 
та ін. Ініціатори проекту наго-
лошують: пральні громадського 
користування дійсно полегшать 
життя житомирянам, гостям 
міста, а особливо приїжджим 
студентам, які возять прати свої 
речі додому.

"Це було б цікаво для наших 
студентів, для навчальних закла-
дів. На сьогодні прання білизни 
для наших дошкільних закладів 
обходиться у близько 17–18 гри-
вень за кілограм. Якщо запустити 
цей проект, то можемо скоротити 
вартість прання білизни і зеко-
номити бюджетні кошти. Такі 
пральні самообслуговування 

дадуть можливість студентам не 
їздити кожні вихідні до мами 
і не возити білизну на прання», – 
розповів директор комунальної 
установи "Агенція розвитку міста" 
Борис Пахолюк.

Громадська пральня фі-
нансуватиметься не за кошти 
міського бюджету, а за рахунок 
інвестицій приватного сектору 
на умовах державно-приватного 
партнерства.

У деяких містах України на 
балконах вже давно не майорить 
мокра білизна, адже запровадже-
но європейські традиціїї громад-
ського прання. Сподіваємось, що 
Житомир увійде до числа міст, 
які мають таку пральню.

У Житомирі відбувся турнір з 
дворового футболу пам`яті загиблого 
в зоні проведення ООС Дмитра Рудя

Ольга Сідлецька

Протягом 3-х 
днів у Житомирі на 
штучному футболь-
ному полі, що на 
Вокзальній, 8, про-
ходив турнір імені 
Дмитра Рудя.

«Сьогодні  ми зібрали-
ся тут з нагоди проведення 
пам`ятного турніру на честь 
нашого побратима, героя, 
морського піхотинця, члена 
Цивільного Корпусу «Азов», 
який загинув 16 травня цього 
року, захищаючи суверенітет 

і цілісність нашої держави на 
сході. І я, як керівник обласної 
структури, хочу започатку-
вати щорічне вшанування 
Дмитра такими пам`ятними 
спортивними турнірами», – 
розповів 22 червня під час від-
криття організатор турніру, 
голова Житомирського осе-
редку Національного Корпусу 
Олег Чечевиця

24 червня відбувся завер-
шальний етап пам‘ятного тур-
ніру – 1/4 фіналу, напівфінал 
та фінал. «Аби перемогти, 16 
команд боролись щосили, ста-
рались та грали, незважаючи 
на дощ та холод. Наймолодші 
учасники також показали себе 
з найкращої сторони та вибо-
роли призи, а також звання 
найкращих бомбардирів», – 
поділився враженнями органі-

затор турніру Олег Чечевиця.
Дмитро був сиротою, його 

вихованням займалися бабуся 
Людмила Володимирівна та 
дідусь Дмитро Олексійович, 
які ледве стримували сльози 
під час заходу. Вони знайшли 
в собі сили прийти і всі три 
дні були присутніми на тур-
нірі, нагороджуючи найкра-
щих гравців.

Отож, вітаємо переможців:
1-е місце – команда «Вок-

зал»;
2-е місце – команда «Роял 

Юнайтед»;
3-є місце – команда «Роял», 

яка зайняла не лише призо-
ве місце, а й здобула звання 
кращого воротаря.

Олег Чечевиця наголосив, 
що Житомирський осеред-
ок Національного Корпусу 
п ла н ує  розпочат и  н изк у 

пам`ятних дійств та заходів, 
присвячених Дмитру та всім 
загиблим героям. Зокрема, 
вони та співорганізатори 
турніру вже звернулися до 
керівництва Житомирського 
автомобільного-дорожнього 
коледжу, у якому навчався 
Дмитро, з проханням встано-
вити на фасаді пам`ятну до-
шку. Або ж дошка з̀ явиться 
на фасаді 20-ї школи, у якій 
навчався герой. Крім того, ім`я 
Дмитра Рудя у майбутньому 
може носити одна з житомир-
ських вулиць.

Нагадаємо, військовос-
лужбовець 503-го окремого 
батальйону 36-ї бригади мор-
ської піхоти ЗСУ Дмитро Рудь 
загинув 16 травня на Донеччині 
внаслідок ворожого обстрілу 
позицій Збройних сил України. 
Йому було всього 20 років.
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Офисный тренд   
Несмотря на то, что лето и очень 

жарко, есть нормы этикета в одежде 
для работы, которые никто не отменял, 
но обычный брючный костюм мож-
но интересно комбинировать с то-
пом в бельевом стиле или акцентной 
блузкой с принтом – это основной хит 
офисного дресс-кода этого сезона!

В этом году очень популярны не-
много расклешенные брюки, но стоит 
всегда помнить: при выборе таких 
брюк вы должны быть весь день на 
каблуке. Для тех, кто все же пред-
почитает стильный, но низкий ход, 
можно выбрать ещё один модный 
тренд этого года – укороченные брю-
ки. Такие брюки идеально сочетаются 
с балетками, оксфордами и босонож-
ками на каблуке.

Конечно, каждая модница знает, 
что брючный костюм и бельевой топ 
перешли сюда из базового гардероба. 
Особенно актуальны в этом году дву-
бортные жакеты, но тем, у кого име-
ется выдающийся бюст, лучше быть 
с ними осторожнее, потому что можете 
выглядеть вульгарно.

Все обладательницы подобной ко-
лористики обратите внимание на эту 
блузку: такие размытые, акварельные 
принты очень подойдут людям с низ-
ким контрастом по светлоте (мягкий 
цветотип).

Еще один тренд этого лета – воланы. 
Поэтому блузка с воланами тоже бу-
дет очень игриво смотреться в жаркий 
рабочий день. Также стоит отметить, 
что обладательницам фигуры типа 
А (груша) лучше опасаться таких во-
ланов на длинных рукавах, но на вас 
замечательно будут смотреться воланы 
на коротких рукавах либо в верхней 
части топа. А вот женщин с фигурой 
V (перевернутый треугольник) блузка 
такого фасона очень украсит.

Экспериментируйте, и обычный 
брючный костюм подчеркнёт вашу 
индивидуальность!

Илона Колодий 
@gloria_beauty_ 

КОЛОНКА

З 1 липня зростуть пенсії:  
кому і скільки додадуть

Житомиряни вибороли призові 
місця на чемпіонаті світу  
з кіокушинкай карате

Алла Герман

З 1 липня 2018 року 
пенсіонери, які мають 
мінімальну пенсію, 
почнуть отримувати 
більше завдяки підви-
щенню прожиткового 
мінімуму.

Кому і на скільки підвищать 
з 1 липня пенсії, які прив̀ язані 
до прожиткового мінімуму, 
журналістім «20 хвилин» роз-
повіли в Головному управлінні 
Пенсійного фонду України в Жи-
томирській області.

За словами заступника на-
чальника міського віддділу об-
слуговування громадян Галини 
Крижової, у зв'язку зі зміною 
прожиткового мінімуму буде 
збільшено максимальний розмір 
пенсії на рівні десяти прожитко-
вих мінімумів для осіб, які втра-
тили працездатність. Нині сума 
обмежена 13730 грн. Від 1 липня 
буде 14350 грн на місяць.

«Також буде збільшено міні-
мальний розмір пенсій для осіб, 
у яких страховий стаж у чоловіків 
не менше, ніж 35 років, у жінок – 
30 років. А для пенсій, призна-

чених до 1.10.2011 року (25 ро-
ків – для чоловіків і 20 років – для 
жінок), встановлюється на рівні 
1435 гривень на місяць», – повідо-
мила Галина Крижова.

Крім того, буде перераховано 
надбавку до пенсії особам, які ма-
ють статус «Почесний донор Укра-
їни» та «Почесний донор СРСР».

«Розмір цієї надбавки буде 
177,70 грн, оскільки вона визначе-
на на рівні 10% від прожиткового 
мінімуму на одну особу в розра-
хунку на місяць, який з 01.07.2018 
складає 1777 гривень», – додала 
заступник начальника відділу 
обслуговування громадян.

Підвищать виплати особам, 
які досягли пенсійного віку, але 
не мають достатньо страхового 

стажу для отримання мінімаль-
ної пенсії. Такі українці отриму-
ють соціальну пенсію на рівні 
прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. На 
сьогодні він становить 1373 грн. 
З наступного місяця їм нарахо-
вуватимуть по 1435 грн.

Виплати не підвищать укра-
їнцям, які отримують мінімальну 
пенсію, що на сьогодні дорівнює 
прожитковому мінімуму для не-
працездатних осіб. Це пов’язано 
з тим, що в зв’язку з прийняттям 
Пенсійної реформи в Україні мі-
німальна пенсія від жовтня 2017 
року була підвищена до 1452 грн, 
тоді як прожитковий мінімум від 
1 липня зросте до 1435 грн.

Також слід зазначити, які 

соціальні допомоги і на скільки 
зростуть з 1 липня 2018 року.

Статтею 7 Закону України 
«Про Державний бюджет Укра-
їни на 2018 рік» установлено 
у 2018 році прожитковий міні-
мум на одну особу в розрахунку 
на місяць з 1 липня – у розмірі 
1777 гривень, з 1 грудня – 1853 
гривні, а для основних соціаль-
них і демографічних груп насе-
лення він буде такий:

•для дітей віком до 6 років: 
з 1 січня 2018 року – 1492 гривні, 
з 1 липня – 1559 гривень, з 1 груд-
ня – 1626 гривень;

•для дітей віком від 6 до 18 
років: з 1 січня 2018 року – 1860 
гривень, з 1 липня – 1944 гривні, 
з 1 грудня – 2027 гривень;

•для працездатних осіб: 
з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, 
з 1 липня –1841 гривня, з 1 груд-
ня – 1921 гривня;

•для осіб, які втратили працез-
датність: з 1 січня 2018 року – 1373 
гривні, з 1 липня – 1435 гривень, 
з 1 грудня – 1497 гривень.

У зв’язку з цим, з липня 
2018 року підвищуються роз-
міри державної допомоги, які 
розраховуються, виходячи із 
прожиткового мінімуму. При 
цьому розмір допомоги при на-
родженні дитини залишається 
незмінним –41280 грн (10 320 грн – 
одноразова виплата та 860 грн – 
щомісячно упродовж 36 місяців).

Алла Герман

В Угорщині 
23 червня у м. Сентеш 
відбувся чемпіонат 
світу з кіокушинкай 
карате серед юніорів 
та молоді.

Житомиряни у складі збірної 
України повернулися з медалями 
і завоювали такі місця: Чайків-
ський Максим – 2 місце серед 
молоді, Ковальчук Діана –3 місце 
серед юніорок. Тренери – Лановий 
Максим Валерійович та Стукал 
Руслан Сергійович.

Враженнями від участі у зма-
ганнях на чемпіонаті світу на своїй 
сторінці у соцмережі Фейсбук по-

ділився тренер Максим Лановий.
«Ці вихідні виявилися дуже 

цікавими та результативними! 
В Угорщині (м. Сентеш) проходив 
чемпіонат світу з кіокушинкай 
карате, де мої вихованці зайняли 
призові місця. Вітаємо із гарними 
результатами», – написав у дописі 
Максим Лановий.

Також тренер додав, що 21–
24 червня відбулася літня школа 
Нацональної федерації кіокушин-
кай карате України, де Олександр 
Лановий здав на 1 дан, а Анатолій 
Рябушкін – на 2 дан.

«Особлива повага Рябушкі-
ну А. В., який в своїх 49 не посту-
пався молоді та показав гарний 
рівень підготовки», – зазначив 
Максим Лановий.

Вітаємо спортсменів та 
бажаємо їм не зупинятися на 
досягнутому!
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Про що говорили на сесії Житомирської 
міської ради: пільговики, риба, хоспіс, 
пам`ятник атовцям-десантникам

Чергова обіцянка чи реальні 
перспективи: житомирські 
медики можуть отримати 
службове житло

Алла Герман

Сьогодні, 26 черв-
ня, відбулося чер-
гове засідання сесії 
Житомирської 
міської ради, під 
час якої депутати 
прийняли ряд важ-
ливих рішень

Розпочалася сесія з висту-
пу депутата Верховної Ради 
Олександри Кужель. Народна 
обранка (фракція "Батьківщи-
на") закликала житомирську 
міс ьк у  вла ду  розібрат ис я 
з перевізниками, які відмов-
ляються безкоштовно возити 
пільговиків.

«Я вперше присутня на сесії 
у Житомирі. Повірте мені, усі пе-
ревізники у Житомирі – або ко-

лишні депутати міської ради, або 
нинішні. Давайте домовимось: 
перевізники возять пільговиків, 
в іншому випадку – оголошуйте 
конкурс для пошуку нових. Ми 
не повинні у такі складні часи 
полишати людей», – закликала 
Олександра Кужель.

Під час засідання сесії місь-
кради один з активістів звину-
ватив владу Житомира в тому, 
що останні віддали примі-
щення під майбутній хоспіс 
приватній клініці «Асклепій». 
Такі заклики обурили міського 
голову, тому Сергій Сухомлин 
доручив юридичному депар-
таменту підготувати позов до 
суду щодо наклепу активіста.

Натомість слово взяла ке-
рівник управління охорони 
здоров'я міськради Марія Мі-
сюрова. Каже, що хоспіс пла-
нується на місці колишнього 
шкірвендиспанеру (провулок 
Енергетичний, 3).

«Пректно-кошторисна до-
кументація вже виготовлена на 

90%. Орієнтовна вартість про-
екту складає 13–16 мільйонів 
гривень. Приміщення вміща-
тиме 30 ліжко-місць. Це буде 
перший хоспіс на Житомирщ 
ині», – повідомила Марія Мі-
сюрова.

Після виступів активіс-
тів депутати проголосували 
та підтримали ряд проектів 
рішень. Зокрема, виділити 4 
мільйони гривень з міського 
бюджету на капітальний ре-
монт електромереж та покрі-
вель ОСББ.

За словами в. о. начальника 
управління житлового-кому-
нального господарства Андрія 
Оніщенка, заявки на прове-
дення капітальних ремонтів 
електромереж, покрівель, те-
пломереж, інженерних мереж 
холодної води було подано від 
32 ОСББ.

«А саме: капітальний ре-
монт електромереж буде про-
ведено в ОСББ «Перемога –19», 
що розташоване за адресою: 

Перемоги, 19/2. Капремонт 
покрівель буде проведено 
в таких ОСББ: «Поліський 
квартал» (вул. святого Зигмун-
та Фелінського, 7; вул. Клосов-
ського 18/9); «Небесної Сотні» 
(вул. Небесної Сотні, 54); «Ін-
ституцьке» (проїзд Інститут-
ський, 5; проїзд Інститутський, 
12; шосе Київське, 127-Б)», – по-
відомили в управлінні.

Також депутати міської 
ради підтримали ініціативу 
міського голови – виділити 
кожному депутату по 10 ти-
с я ч г ривень на  пам’ят ник 
загиблим в АТО бійцям 95-ї 
окремої дисантно-штурмової 
бригади.

«Я пропоную кожному 
із депутатських коштів ви-
ділити по 10 тисяч гривень 
на пам'ятник загиблим де-
сантникам в АТО. Якщо під-
тримаємо, це буде близько 
420 тисяч гривень», – сказав 
Сергій Сухомлин.

Не оминули депутати й пи-

тання щодо річки Тетерів, яке 
останнім часом гостро стоїть 
на слуху у громадськості. Як 
повідомив начальник управ-
ління комунального господар-
ства міської ради Олександр 
Марцун, у річку Тетерів в ра-
йоні водосховища поблизу 
Перлявки запустять 4 тонни 
740 кг товстолобу та 1 тонну 
422 кг білого амуру.

«З метою відновлення та 
підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму, са-
нітарного стану, відновлення 
живих водних ресурсів, упо-
рядкування прибережно-за-
хисних смуг та русел малих 
річок міста та річки Тетерів, 
в т. ч. на зариблення, виділити 
кошти у сумі 197,00 тис. грн», – 
йдеться у проекті рішення.

Всі вищезазначені питання 
порядку денного сесії депута-
ти Житомирської міської ради 
підтримали. Як виконувати-
муться дані рішення влади на 
практиці, побачимо згодом.

Анастасія Ліберман

Неподалік Жи-
томира з недобудо-
ваного гуртожитку 
планують зробити 
соціальне житло для 
медичних праців-
ників.

Квартири будуватимуть на 
базі недобудованого гуртожитку 
неподалік Житомира у селі За-
річани.

"Щодо цього підприємства 
зараз. Ми свого часу, завдяки ро-
боті по "Житомирбудзамовнику", 
знайшли фактично безхазяйне 
приміщення – недобудований 
гуртожиток у Зарічанах. Заре-
єстрували його за містом, зараз 
комунальне підприємство розро-
бляє проект, який буде готовий 
приблизно через місяць", – за-

значають чиновники.
За підрахунками місцевих 

депутатів, близько 38 нових од-
нокімнатних квартир вже неза-
баром отримають житомирські 
медики.

"Аби підтримати молодих 
спецалістів, ми плануємо видати 
ці квартири як соціальне службо-
ве житло нашим житомирським 
медичним працівникам. Причо-
му квартири достатньо непогані. 
Вони однокімнатні, кімната при-
близно 16 кв. м, кухня – 10 кв. м. 
Тобто фактично 38 квартир ми 
зможемо реалізувати та видати 
людям», – розповідає міський 
голова Сергій Сухомлин.

За словами головного лікаря 
КП "Центр первинної медико-
санітарної допомоги" Івана Ді-
дика, у місті дійсно існує про-
блема кадрового дефіциту, адже 
укомплектованість медичними 
працівниками загалом у галу-
зі охорони здоров’я становить 
більше 85%. Багато предбачених 
державою вакансій для лікарів 
залишаються відкритими. Аби 

змінити цю тенденцію, місту 
необхідно стимулювати медич-
них працівників.

"Однозначно це стимулюва-
тиме молодих фахівців до того, 
щоб приїздити до міста Житоми-
ра, особливо лікарів первинної 
ланки – сімейних лікарів та педі-
атрів. Нині йде приписна кампа-
нія у місті, на сьогодні укладено 
майже 110 тис. декларацій між 
лікарями і жителями області та 
міста. Питання державних ста-
вок, які нині є, то лікарів менше, 
ніж ставок, дефіцит дійсно від-
чувається. Хоча всі жителі міста 
будуть забезпечені первинною 
медичою допомогою, яку нада-
ють сімейні лікарі та педіатри", 
– розповів журналістам "20 хви-
лин" головний лікар КП "Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги" Іван Дідик. 

Нагадаємо, Житомир та об-
ласть входять до п’ятірки ліде-
рів із впровадження медичної 
реформи, яка триває майже 6 
місяців на первинній ланці ме-
дицини.

Алла Герман

На Житомирщині 
тривають роботи над 
створенням сучасних 
медіатек.

Нині у 9 навчальних закладах 
Житомирщини вже завершені 
роботи над створенням сучасних 
бібліотек. Про це журналістам 
«20 хвилин» розповіла начальник 
управління освіти і науки Жито-
мирської облдержадмінстрації 
Лариса Шевчук.

«Роботи вже завершені у Хо-
рошівській, Гришковецькій, Ново-
гуйвинській гімназіях, у Корости-
шівській гуманітарній гімназії, у 
Житомирській міській гімназії № 23 
та ЗОШ № 28, 6, 7, а також у Жито-
мирському міському колегіумі. Дані 
медіатеки вже зроблені та працю-
ють. Зараз будуються і реконстру-
юються медіатеки у Станишівській, 
Брусилівській гімназіях, у Корос-
тишівському ліцеї інформаційних 
технологій, Ємільчинській ЗОШ 

І-ІІІ ст. №1, Овруцькій ЗОШ №4, 
Пулинській ЗОШ І-ІІІ ст., опорному 
навчальному закладі «Новоборів-
ський  ліцей», у Райгородоцькому 
опорному закладі, Малинському 
ЗНВК «Школа-ліцей №1 ім. Ніни 
Сосніної», а також в Олевському, 
Черняхівському і Попільнянському 
навчальних закладах», – зазначила 
Лариса Шевчук.

Крім того, є проекти там, де 
школи реконструюються за рахунок 
коштів ДФРР.

«Там також одразу створюються 
медіатеки. Дехто робить медіатеки 
за рахунок місцевих бюджетів. Це 
Романівська гімназія і Яворівська 
ЗОШ Новоград-Волинського району. 
У нас є 12 закладів, які зараз співфі-
нансуються за рахунок обласного 
бюджету, їм виділено по 180 тисяч 
гривень і таку ж саму суму вони ви-
діляють зі свого бюджету», – розпо-
віла начальник управління освіти і 
науки Житомирської ОДА. 

Роботи над створенням нових 
медіатек планують завершити до 
початку навчального року. Станом 
на 1 вересня в області функціону-
ватиме вже близько 25 сучасних 
просторів для дітей.

Сучасні медіатеки: 
як на Житомирщині 
готуються до нового 
навчального року
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Приватний чи комунальний: 
майданчик на Вокзальній, 8 досі 
залишається «привласненим»

Що треба знати  
про легалізацію  
самобудів?

Аліна Бойко

Комунальний май-
данчик на Вокзальній 
так і залишається 
власністю родини 
Грибанів. А все через 
бездіяльність про-
фільного управління, 
у цьому переконані 
члени виконавчого 
комітету.

Вже вкотре тему спортивного 
майданчика на вул. Вокзальній, 8 
піднімали на засіданні виконавчо-
го комітету міської ради.

«По Вокзальній, 8 ми ведемо 
розмови. У зв’язку з тим, що у на-
шій ДЮШОР немає майданчиків, 
де займатися футболом, ми два 
майданчики – вул.Вокзальна, 8 та 

вул.Чехова, 2 – будемо передавати 
ДЮШОР з футболу, там допра-
цьовується документація», – по-
відомила заступниця начальника 
управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Людмила Сікайло.

Начальник відділу профіль-
ного управління Віктор Малюта 
переконував присутніх, що май-
данчик не вважається приватним, 

а замок встановили на нього лише 
для зберігання спортивного ін-
вентарю.

«Я особисто їздив минулого 
тижня на майданчик за цією 
адресою, спілкувався з Грибаном, 
який має ключ від спортивного 
майданчика. З його слів, він виму-
шений був повісити замок, тому 
що через тиждень після того, як 

цей майданчик встановили, вже 
були спроби зняти покриття. 
Але на заходи, які ми проводи-
мо, вони відкривають без про-
блем цей майданчик», – пояснив 
начальник відділу управління 
у справах сім'ї, молоді та спорту 
Віктор Малюта.

Проте членів виконавчого ко-
мітету не задовольняє даний ста-
тус спортивного майданчика, біль-
ше того, депутати неодноразово 
давали рекомендацію звернутись 
до правоохоронних органів, аби 
останні зафіксували факт пору-
шення родиною Грибанів, проте 
нею з невідомих причин нехтує 
профільне управління.

"У нас була рекомендація за-
лучити правоохоронні органи, 
розібратися, відібрати ключі, про-
вести роз’яснювальну роботу, від-
дати ключі тому, кому потрібно, 
і передати майданчик. Чому ви не 
виконали рекомендацію виконко-
му, не звернулися в поліцію?» – на-
голосив Руслан Годований.

Своєю чергою, жителі при-

леглих будинків по вул. Вокзаль-
ній обурені такими рішеннями 
виконавчого комітету та наголо-
шують, що заяву до поліції про 
незаконні дії родини Грибанів вже 
давно могли написати члени ви-
конкому особисто, і тоді б, на їхню 
думку, ситуація з майданчиком 
"під ключ" зрушила з місця.

"Мене дивує, що члени вико-
навчого комітету міської ради 
ще досі самостійно не приїха-
ли сюди разом з поліцейською 
машиною, не сфотографували 
усі ці замки і особисто не по-
спілкувались з Грибанами. Що 
їм заважає? Тільки те і роблять, 
що діалоги ведуть і рекомендації 
роздають", – обурилась Марія Во-
лодимирівна, мешканка будинку 
по вул. Вокзальній.

Нагадаємо, на засіданні ви-
конкому ще 16 травня 2018 року 
розглянули питання спортивних 
майданчиків та доручили розі-
братися, чому родина Грибанів по-
вісила замок на спортмайданчику 
по вул. Вокзальній, 8.

У квітні Президент 
України Петро Поро-
шенко підписав закон, 
який дозволяє легалі-
зацію так званих само-
будів. Документ вже 
прозвали законом про 
«будівельну амністію».

Відтепер власники приватних 
і дачних будинків, побудованих 
без дозволу, зможуть оформити 
документи на право власності. Хто 
і як зможе узаконити будівництво, 
дізнались експерти Центру громад-
ського моніторингу та контролю.

Які об’єкти можна легалізувати? 
Згідно з документом, легалізувати 

можна побудовані в період з 5 серп-
ня 1992 року до 9 квітня 2015 року 
житлові, садові та дачні будинки 
загальною площею до 300 кв. м, гос-
подарські будівлі і споруди загаль-
ною площею до 300 кв. м, а також 
побудовані до 12 березня 2011 року 
будівлі і споруди сільськогосподар-
ського призначення. Важливо, що 
право на легалізацію не поширюєть-
ся на об'єкти, побудовані всупереч 
будівельним стандартам, а також на 
багатоповерхові житлові будинки.

Кого стосується закон? На-
самперед «будівельна амністія» 
торкнеться жителів сільської 
місцевості, які через незнання 
або територіальну недоступність 
органів будівельного контролю не 
оформили своє будівництво або 
перебудову під час минулої хвилі 
легалізації три роки тому. Також 

законодавчі зміни стосуватимуться 
малого бізнесу – власників фермер-
ських господарств.

«У 2015 році власники приват-
них і дачних будинків, побудованих 
без дозволу, мали можливість завер-
шити всі необхідні процедури про-
тягом року. Проте багато хто так і не 
встиг це зробити. Сподіваюся, що 
громадяни поставляться до цього 
відповідально й отримають право 
власності на таку нерухомість», – за-
уважує заступник очільника Мін-
регіону Лев Парцхаладзе.

Як узаконити самобуд? Аби 
узаконити будівництво, потрібно 
зробити декілька простих кроків.

По-перше, зібрати документи 
про право власності на землю та тех-
нічний паспорт БТІ (бюро технічної 
інвентаризації), який містить параме-
три споруди. У разі відсутності таких 

документів потрібно звернутись до 
БТІ за оформленням. Фахівці повинні 
переконатись, що будинок побудова-
ний без порушень будівельних норм.

По-друге, з урахуванням зазна-
чених у техпаспорті даних зареє-
струвати декларацію про готовність 
об'єкту до експлуатації. Для цього 
потрібно звернутись до місцевої 
будівельної інспекції. Крім того, 
з березня минулого року цю про-
цедуру можна здійснити онлайн. 
Електронні послуги доступні через 
портал Держархбудінспекції e-dabi.
gov.ua, а також на єдиному держав-
ному порталі адміністративних по-
слуг my.gov.ua.

По-третє, звернутись у місцеві 
органи ДАБІ (Державної архітек-

турно-будівельної інспекції), які 
в подальшому передадуть доку-
менти в центральний апарат.

Останній крок – отримати 
свідоцтво про право власності. 
Якщо у Державної архітектур-
но-будівельної інспекції не буде 
зауважень, документ буде готовий 
через 14 днів.

На думку архітектора Тараса 
Годованця, закон значно спрощує 
та прискорює процедуру узаконен-
ня самобудів.

Важливо пам’ятати, що без лега-
лізації самобуд неможливо продати 
або подарувати, залишити у спадок 
чи провести комунікації. Тож новий 
закон дає можливість ввести об’єкт 
у правове поле України.
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Винуватиця ДТП, через 
яку житомирянка стала 
інвалідом, уникає правосуддя

Ольга Сідлецька

До редакції газети 
«20 хвилин» зверну-
лася житомирянка 
Оксана Івашкіна 
з проханням допомог-
ти. Її матір фактично 
залишилася інвалідом 
після ДТП, винувати-
ця якого, попри всі 
обіцянки допомагати, 
не з̀ являється до суду, 
а самі представники 
Феміди з байдужістю 
ставляться до справи.

Злощасна ДТП сталася ми-
нулого року. В ході досудового 
розслідування встановлено, що 
21 жовтня 2017 року о 8 годині 
ранку Наталія Гапанович, керуючи 
технічно справним автомобілем, 
рухалась заднім ходом, внаслідок 
чого здійснила наїзд на Євгенію 
Половинко. Трапилося це поблизу 
будинку № 71 по вулиці Великій 
Бердичівській. Потерпіла на той 
час працювала двірником і викону-
вала свої посадові обов̀язки.

Донька Євгенії Половин-
ко – Наталія Івашкіна розпо-
відає: «Мама зателефонувала, 
і я під̀ їхала на місце ДТП. Ми 

повезли її в лікарню, ця жінка, 
яка наїхала на маму, поїхала ра-
зом з нами». За словами Наталії 
Івашкіної, винуватиця ДТП – На-
талія Гапанович почала вмовляти 
не писати на неї заяву, пообіцяла, 
що допомагатиме матеріально до 
повного відновлення потерпілої. 
Наталія Гапанович на підтвер-
дження своїх слів того ж дня на-
писала розписку, згідно з якою 
зобов̀язувалася оплатити мораль-
ну і матеріальну шкоду до повно-
го відновлення здоров̀ я Євгенії 
Половинко. У потерпілої діагнос-
тували тілесні ушкодження у ви-
гляді перелому правої ключиці зі 
зміщенням кісткових уламків на 
½ ширину кості, переломів 6-го, 
7-го, 8-го ребер справа по серед-
ній підшкірній лінії з невеликим 
зрушенням уламків (підтверджено 
УЗД та консультаційним висно-
вком ортопеда-травматолога, 
протоколом рентгенологічного 
дослідження), підшкірного крово-
виливу волосяної частини голови, 
струсу мозку, які відносяться до 
тілесного ушкодження середньо-
го ступеня тяжкості за ознакою 
тривалого розладу здоров̀ я.

Наталія Леонтіївна деякий час 
і справді допомогала у лікуванні, 
приходила до лікарні. Про це свід-
чать аптечні чеки. Як розповідає 
Наталія Івашкіна, приблизно че-
рез тиждень допомога припини-
лася, жінка навіть не цікавилася 
станом здоров̀ я потерпілої.

Попри те, що родичі постраж-
далої не написали заяву, справу 

все ж таки відкрили, оскільки 
Євгенії Половинко довелося ляг-
ти до лікарні за станом здоров̀ я: 
«З того часу і до сьогоднішнього 
дня періодично ми знаходимося 
в лікарні. Зараз у нас дуже складна 
ситуація: мама лежить у психлі-
карні, це наслідки тієї ДТП».

За словами Наталії Іваш-
кіної, вже 3-й суд у цій справі 
відкладається. Рідні потерпілої 
наголошують: не хочуть ніякого 
покарання для винуватиці ДТП, 
адже різні ситуації у житті тра-
пляються. Вони просять тільки 
відшкодувати кошти, витрачені 
на лікування, і моральну шко-
ду, адже Євгенія Половинко вже 
тривалий час не працює і, най-
імовірніше, вже не зможе вийти 
на роботу за станом здоров̀ я.

Та найбільше родичі постраж-
далої обурені байдужістю судді 
Валерія Єгоровича Аксьонова 
і прокурора Ігоря Олександровича 
Цьомика до цієї справи. Оскіль-
ки Євгенія Іванівна перебуває на 
лікуванні і навіть не може роз-
мовляти, її інтереси у суді зараз 
представляє донька, яка має у роз-
порядженні нотаріально завірену 
довіреність. Згідно з документом, 
Євгенія Іванівна Половинко упо-
вноважила Оксану Леонідівну 
Івашкіну вести її справи «в усіх 
судових, адміністративних та ін-
ших установах, в тому числі ад-
міністративних та господарських 
судах, з усіма правами, наданими 
законом позивачу, відповідачу, 
третій особі і потерпілому…».

Вже 3-й суд відкладається 
у зв̀ язку з неявкою обвинуваченої 
Наталії Гапанович. За словами 
доньки постраждалої, на 2-му 
судовому засіданні прокурор 
сказав, що 3-я повістка буде вру-
чатися з представниками поліції. 
Але ці слова так і залишилися 
обіцянкою.

Нам вдалося зв̀ язатися з ви-
нуватицею ДТП. У коментарі 
журналісту «20 хвилин» Наталія 
Леонтіївна розповіла, що до суду 
не приходить, бо жодної повістки 
не отримувала. Згодна оплатити 
усі витрати на лікування, якщо 
інша сторона надасть їй чеки.

Наші журналісти звернули-
ся за фаховим коментарем до 
голови Богунського районного 
суду Наталії Анатоліївни Гулак. 
Як розповіла Наталія Анато-
ліївна, повістку суди зазвичай 
відправляють рекомендованим 
поштовим відправленням. Від-
повідно до Закону «Про пошто-
вий зв̀ язок» є спеціальна стаття, 
яка передбачає, що на конверті 
з судовою повісткою суд ставить 
відмітку «судова повістка», для 
цього є спеціальний штамп. Ця 
повістка повинна вручатися об-
винуваченому. Місце, де залиша-
ють судову повістку, залежить 
від помешкання – наприклад 
у поштовому ящику або повідо-
млення, що її потрібно забрати 
у поштовому відділенні. У ви-
падку, якщо людина не забрала 
повістку на пошті, вона повер-
тається назад, а на самому кон-

верті працівники пошти роблять 
відмітку, що залишили виклик 
певного числа (трапляється, що 
і по 2 виклики роблять). Термін 
вручення повістки за законом 
обмежений – 5 днів. Можливо, 
людина і не встигає отримати 
повістку тому, що не слідкує за 
поштовою скринькою.

«Я практикую відправляти по-
вістку рекомендованим листом 
і звичайним, якщо людина декіль-
ка разів не з̀ являється. Відправи-
ти повістку можна і за місцем 
роботи або навіть і телефоном, 
якщо особа бажає взяти слухавку. 
Крайній захід – розпорядники, 
до обов̀ язків яких входить і вру-
чення повісток. Якщо хоча б один 
раз листом, телефоном чи іншим 
способом особа була повідомлена 
і з якихось причин не прийшла, 
ми застосовуємо привід і, відпо-
відно до закону, можемо застосу-
вати грошове стягнення. Якщо є 
умисне ухиляння від явки до суду, 
можна і кримінальне проваджен-
ня відкрити», – розповіла голова 
Богунського районного суду.

Крім того, Наталія Анатоліїв-
на поінформувала, як самостійно 
дізнатися, коли проходитиме за-
сідання: «На сайті суду є спеці-
альний розділ «Пошук справи». 
Особи, які не отримали повістки, 
можуть переглянути час, місце 
розгляду справи, а також дізна-
тися, який суддя її розглядатиме».

Хто правий, а хто винуватий 
у цій історії – вирішувати не нам. 
Точку у цій справі поставить суд.
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Як відновити втрачений 
державний акт  
на право власності  
на земельну ділянку

До Народицького бюро пра-
вової допомоги звернувся Василь 
Семерак (ім’я та прізвище зміне-
ні з етичних міркувань). Чоловік 
цікавився, як можна відновити 
втрачений державний акт на пра-
во власності на земельну ділянку.

Роз’яснення, в межах проекту 
«Я маю право!», надали фахівці 
Народицького бюро правової 
допомоги.

Нагадаємо, що з початку 2013 
року видача державних актів на 
право власності на землю не 
здійснюється, а право власності 
на земельні ділянки реєструється 
у новоствореному Реєстрі прав 
на нерухоме майно. На зміну 
державним актам з 1 січня 2013 
року видавалися свідоцтва про 
право власності на нерухоме 
майно та витяги з Державного 
реєстру прав. А з 1 січня 2016 
фактично підтвердженням реє-
страції прав власності на земель-
ну ділянку є електронна форма.

Для державної реєстрації 
права власності та інших речо-
вих прав на земельну ділянку, 
реєстрацію яких проведено до 
1 січня 2013 р., відповідно до 
законодавства, що діяло на мо-
мент їх виникнення, у зв’язку із 
втратою, пошкодженням чи зі-
псуванням відповідного держав-
ного акта на право власності чи 
постійного користування земель-
ною ділянкою, подаються:

1) копія примірника втрачено-
го, пошкодженого чи зіпсованого 
державного акта;

2) оголошення про втрату 
документа у друкованих засо-
бах масової інформації за міс-
цем розташування земельної 
ділянки, в якому повинні бути 
зазначені назва документа, його 
номер і дата видачі, на чиє ім’я 
виданий, яким органом (крім 
випадків пошкодження чи зі-
псування документа).

Таким чином, за результата-
ми розгляду поданих документів 
реєстратор проводить державну 
реєстрацію права власності, під-
твердженням якого є електронна 
форма та, за бажанням власни-
ка, паперова форма без вико-
ристання спеціальних бланків, 
проставлення підпису та печатки 
державного реєстратора.

Якщо виникли питання, за 
юридичною консультацією звер-
тайтесь до місцевих центрів та 
бюро правової допомоги. Їх 
адреси та контакти ви можете 
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі 
«Місцеві центри».

Більше інформації про про-
ект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті 
pravo.minjust.gov.ua та за но-
мером 0 800 213 103 (єдиний 
контакт-центр надання без-
оплатної правової допомоги).

КОЛОНКА

Форум «Новий 
Курс України», що 
відбувся у Києві, 
зібрав велику ауди-
торію, що з’їхалася 
з усієї країни.

Ініційований Тимошенко 
форум покликаний перевести 
політичну дискусію з обгово-
рення гасел до обговорення 
програм. Той чи інший по-
літик має граничну планку 
особистої підтримки, у той 
час, коли об’єднання навколо 
програмних ідей значно роз-
ширює можливості для залу-
чення прихильників.

Цей форум відрізнявся від 
усіх політичних заходів, що ор-
ганізовували політики різних 
таборів до цього. Загальною 
практикою було відокремлення 
експертної розробки програм 
від публічних партійних заходів. 
Та й що говорити про програми, 
коли вони загалом зводились 
до одного: “за все добре проти 
всього поганого”. Політики дав-
но відмовились від ідеологічних 
засад та програмних пунктів, 
замінивши їх гаслами та полі-
тичною рекламою. Це призвело 
до засилля політичних проектів 
одного виборчого циклу. У свою 
чергу, форум Тимошенко був 
синергією всіх верств населення. 
Коли не політик казав грома-
дянам, куди йти та під якими 
гаслами, а саме громадяни виго-
лошували шлях, котрим готові 
йти з Тимошенко.

На форумі було представ-
лено молодь, громадський 
сектор, військових, представ-
ників місцевої та інтелекту-
альної еліти, підприємців та 
аграріїв. Усі верстви населення 
мали змогу висловити свої ідеї 
та пропозиції до програми, 
котру реалізовуватиме Тим-
ошенко. Юлія Володимирівна 
повернула людям віру в себе, 
переконала, що готова чути 
не тільки улесливі коментарі, 
але і зауваження та критику. 
Зрештою, лідерка Батьківщини 
проявила себе як стратегічний 
лідер, котрий цінує внесок 
кожного у розбудову України.

Політолог Олег Постернак 
стверджує, що форум Тим-
ошенко розділив політичний 
процес в нашій державі на “до” 
та “після”:

“В історії політичного життя 
України є кілька точок, що ді-
лять історію на “до” та “після”. 
Серед них: здобуття Незалеж-
ності у 1991; помаранчева рево-
люція 2004; Революція гідності 
2014-го та Новий Курс України 
2018-го! Невідомо, який з етапів 
більш суттєво вплинув на по-
літичне життя, однак форум 
Тимошенко є одним з найваго-
міших таких моментів”

Експерти зауважують, що 
Тимошенко постала у зовсім 
новій якості, значно підвищив-
ши планку для інших. Сьогод-
ні конкурувати з Тимошенко 
на рівні змістів та програмних 
ідей не може жоден політик. 
Вона показала, що готова бра-
ти відповідальність на себе та 
стати останнім Президентом 
України, що ліквідує пост пре-
зидента. Але найголовніше, що 
вона повернула людям віру 
в себе, у власні сили та в Укра-
їну, на цьому наголошує полі-
тичний експерт Руслан Бізяєв:

“Під час форуму Юлія 
Тимошенко подарувала укра-
їнцям віру в себе. Повернула 
впевненість, що все можна 
змінити та вивести Україну 
у лідери не тільки серед країн 
СНД, але і Європи та світу” – 
заявив політолог.

З Бізяєвим погоджується 
і колега Василь Вакаров, котрий 
наголошує, що Тимошенко є 
тим лідером, котрого хочуть 
люди:

«Українці вірять в Україну, 
в себе та в Тимошенко! Вона 
показала незламність духу та 
лідерство світового масштабу. 
Вона той лідер, котрого хочуть 
бачити люди. Тимошенко 
сприймається як мати нації – 
працьовита, рішуча та готова 
нести відповідальність за себе 
і країну!» – підсумував Вакаров.

Показовим для всіх став 
факт, що після своєї полум'яної 
двогодинної промови Тим-
ошенко не полишила форум, 
як це роблять інші політики, 
а особисто модерувала всі 
панельні дискусії. Протягом 
усього дня, з 10:00 до майже 
20 години. Це приголомшило 
не тільки прихильників, але 
і відвертих скептиків Юлії Во-
лодимирівни.

Експерти зауважують, що 
такий формат заходу є нова-
торським, як і ідеї, що лунали 
з вуст Юлії Володимирівни та 
учасників форуму. Зокрема, 
політолог Сергій Биков зазна-
чає, що Тимошенко знайшла 
новий формат, схрестивши 
відкритий партійний захід 
з експертним і громадським 
обговоренням:

“Вперше на такому захо-
ді не партійці направляють 
в маси гасла загального «по-
кращення», а самі вбирають 
ідеї експертів і громадських 
активістів. Є шанс, що впер-
ше рівень політичної диску-
сії буде сконцентрований на 

конкуренції програм. Сьогодні 
Тимошенко в цьому перша”, – 
заявив Биков.

Політолог також порівняв 
“формат Тимошенко” з новатор-
ством, котре приніс Савік Шус-
тер в українське телебачення: 
“Потрібно визнати, що інші по-
літики, навіть якщо озброяться 
«форматом Тимошенко», будуть 
виглядати як пародисти. Те саме 
було з Савіком Шустером, коли 
він запропонував абсолютно 
новий формат телевізійного 
політичного шоу: інші канали 
спробували зробити щось по-
дібне, але глядач завжди порів-
нював їх з програмою Шустера. 
Так буде і у цих електоральних 
перегонах. Якщо інші політики 
будуть намагатися повторити 
форум Тимошенко, вони навряд 
чи втримаються, щоб не пере-
творити його на зрежисований 
фарс для легітимації партійної 
програми. Я б не втримався, ска-
жу відверто. Форум з обговорен-
ня «Нового курсу України» – це 
той приклад, коли чекаєш одне, 
а виявляється краще” – резюму-
вав Биков.

Форум видався вкрай ефек-
тивним, оскільки ідеї йшли не 
як вода у пісок, а були система-
тизовані оргкомітетом. Більше 
того, кожного з учасників фо-
руму було запрошено увійти 
в одну з чотирьох робочих груп 
для розробки покрокового та 
погалузевого плану виведення 
України з кризи.

Як Тимошенко змінила 
правила політики
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Ляшко на Житомирщині: «Знаю, як важко 
дітям без батьків пробитися у житті»

Алла Герман

Лідер Радикальної 
партії Олег Ляшко 
під час візиту на Жи-
томирщину відвідав 
дитячий будинок 
сімейного типу, що 
у селі Городище Но-
воград-Волинського 
району.

Народний обранець, як ніхто 
інший, розуміє непросте життя 
таких діточок, адже сам – вихова-
нець дитячого будинку.

«Для мене це близько, адже 
я теж із дитбудинку. Тому цим 
дітям дуже важко. Знаєте, в сім’ї 
дитина росте – їй важко, а коли 
без батьків, то взагалі в сто разів 
важче. І тому я проводжу полі-
тику підтримки цих дітей, сімей, 
щоб вони були успішними. І як 
приклад ставлю себе, що всього 
в житті можна досягти, коли ста-
виш перед собою мету і віриш 
у неї», – наголосив Олег Ляшко.

Приїхав до дітей Олег Вале-
рійович з купою подарунків: це 
і солодощі, іграшки, канцелярія, 
подарував мобільний телефон 
хлопчику, який, збираючи кар-
топлю, його загубив. Політик за-
вчасно поцікавився, чого потребує 
дитячий будинок, і привіз омріяну 
станцію для подачі води.

Зустріли гостя з посмішка-
ми та родинним теплом. Під 
час спілкування з дітьми один 
із хлопчиків поділився з Олегом 
Ляшком своєю мрією. Каже, що 
хоче стати поліцейським, аби за-
хищати людей.

Під час екскурсії будинком 
діти, не приховуючи емоцій, роз-
повідали нардепу про свої мрії та 
демонстрували свої таланти.

Завідуюча дитячим будинком 
сімейного типу Наталія Каратаєва 
опікується дітками вже 13 років. 
Зараз вона виховує одинадцять 
дітей. Жінка подякувала Олегу 
Ляшку за те, що йому небайдужа 
доля таких діточок.

«Ми раді Вас бачити. Хочемо 
висловити подяку, що Ви піклує-
теся про нас. Вмикаємо телевізор, 
і як тільки бачимо, що виступає 
Ляшко, то вже знаємо, що у Верхо-
вній Раді щось буде вирішуватись. 
Ми дуже Вам вдячні і знаємо вашу 

долю, хочемо, щоб ви там трош-
ки підняли наших можновладців, 
аби вони звертали увагу на такі 
будинки, особливо на наших ді-
ток. Я дуже хочу, щоб такі дітки 
взагалі не потрапляли в інтер-
натні установи, а виховувалися 
в родинах, адже лише тоді вони 
виростають щасливими. Але для 
цього потрібно змінювати закон, 
і в цьому наша надія тільки на 

Вас», – сказала Наталія Картаєва.
Лідер Радикальної партії на-

голосив, що зробить все можливе, 
щоб покращити життя цих діто-
чок, адже діти – наше майбутнє.

«Сьогодні я знаходжуся серед 
найкращих дітей. Головне, щоб 
наші діти жили під мирним не-
бом, і я для цього зроблю все. 
Зміню державну політику під-
тримки дітей, молодих сімей, щоб 

вони були забезпечені житлом, 
роботою, гідною зарплатою. Ми 
не повинні читати, що у нас смерт-
ність перевищує народжуваність, 
а навпаки. А для цього має бути 
достаток в сім’ї. Коли молода пара 
об’єднується, але у них немає 
грошей, щоб винайняти житло, 
прогодувати дитину, тоді вони 
просто не народжують дітей. Тому 
я зроблю все, щоб наші молоді 
дівчата і хлопці мали все для того, 
щоб народжувати дітей і ставити 
їх на ноги», – сказав Олег Ляшко.

Народний обранець наголо-
сив, що допомагатиме будинкам 
сімейного типу, їх повинно бути 
більше, а інтернатів не повинно 
бути взагалі.

«Дитячі спогади найяскравіші, 
дуже важливо, щоб ці діти вирос-
ли з найкращими спогадами, а не 
ображені на весь світ. Те, що ви ро-
бите, – виховуєте цих дітей достой-
ними людьми – неоціненно. Хлопці, 
дівчатка, вчіться і вірте в себе, у свої 
сили і в Бога, і тоді все буде добре», – 
закликав дітей Олег Ляшко.

По завершенню зустрічі на-
родний обранець поспілкувався 
з людьми, які прийшли поділи-
тися своїми проблемами. Полі-
тик усіх вислухав і запевнив, що 
обов’язково допоможе.

Мільйони в асфальт: ремонт однієї 
вулиці міста обійдеться у 30 млн грн

Анастасія Ліберман

Міська влада ухва-
лила рішення про 
передачу вул. Пара-
джанова на баланс 
ОДА, яка, своєю чер-
гою, ремонтуватиме її 
за кошти дорожнього 
бюджету.

Через проведення капремон-
ту дороги державного значення 
Т-06–14 Глибочиця – Станишівка 
через Калинівку, Клітчин на ді-
лянці км 0+000 – км 2+184, майже 
півроку об'їзд великовагового авто-
мобіля здійснювався саме через 
вул. Параджанова, тому збитки, 
нанесені дорожньому покриттю, 
має покрити обласний апарат.

«Відповідно до ст. 29 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради вирішив пе-
редати функції замовника та про-

ектно-кошторисну документацію 
на «капітальний ремонт вул. Сергія 
Параджанова (перехрестя шосе 
Київське – вул. Сергія Параджа-
нова до буд. № 64) в м. Жито-
мирі» управлінню дорожнього 
будівництва та інфраструктури 
Житомирської обласної держав-
ної адміністрації», – зазначається 
в офіційному документі міськради.

Про жахливий стан дороги 
по вул. Параджанова знає майже 
кожен пересічний житомрянин. 
Оскільки це важлива транспортна 
магістраль, вже були спроби ре-
монту вулиці. КП "УАШ" навесні 
почало виконувати тимчасові "ям-
кові" роботи з ліквідації аварійних 
ям, які, на думку житомирян, не 
дали ніякого результату.

"Вулиця в жахливому стані, 
я вже декілька разів ремонтував 
своє авто, а все через стан покриття 
дороги місцевого значення", – обу-
рюється житомирянин Максим.

Начальник управління кому-
нального господарства Олександр 
Марцун пояснив, що саме він має 
на руках позитивний висновок про 
передачу об'єкта на баланс облдер-
жадміністрації. Також чиновник 

розповів, які саме дорожні роботи 
будуть проведені за кошти області.

"Ми нещодавно отримали по-
зитивний висновок і тепер дійсно 
передаємо цей об’єкт на баланс 
облдержадміністрації, аби ті вико-
нали ремонт за кошти дорожнього 
фонду. Там будуть міняти борти, 

також асфальтобетонне покриття 
та прилеглі тротуари. У проект вхо-
дить якісний двошаровий асфальт, 
який витримує навантаження до 
40 тонн. Капітальний ремонт да-
ної вулиці буде коштувати близько 
30 млн грн", – розповів Олександр 
Марцун.

Куди підуть виділені на доро-
ги мільйони: в асфальт, в повітря 
чи ще кудись, точної відповіді 
ми не отримаємо, але маємо на-
дію, що вже незабаром відчуємо 
їх, подорожуючи Житомиром, 
сидячи у власних автівках чи 
маршрутках.
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У Житомир прибули мощі 
священомученика Кипріяна  
та мучениці Іустини

У житомирському 
Свято-Хрестовоздви-
женському кафедраль-
ному соборі з 25 черв-
ня до 9 липня віряни 
мають змогу вклони-
тись мощам, зверну-
тись до мучеників із 
молитвою і передати 
записки до святих.

25 червня 2018 року з благосло-
віння Високопреосвященнішого 
Никодима, митрополита Жито-
мирського і Новоград-Волинського, 
у місто Житомир прибув ковчег із 
чесними мощами угодників Божих 
священомученика Кипріяна та му-
чениці Іустини.

"Як нам сьогодні не дякувати 
Богові, не дякувати тим угодникам 
Божим, заради яких ми з вами сьо-
годні і дякуючи яким ми очищає-
мо свої душі, свої серця і врачуємо 
себе. Багато хто із нас прийшов 
сюди, щоб дійсно отримувати 
добру ту пораду від святих, щоб 
отримати спасіння для своїх душ, 
щоб зцілити свої тіла і врачувати 
свої душі. Відродження нашої зем-
лі можливе лиш з відродженням 
духовного життя, а духовне життя 
відроджується тоді, коли є при-
клад, на кого рівнятися. Сьогодні 
Кипріян і Іустина – це ті, на кого, 
можливо, нам потрібно рівнятися 
у духовному житті", – сказав митро-
полит Житомирський і Новоград-
Волинський Никодим.

До святих Кипріяна та Іусти-
ни 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.

Святиню у Свято-Хрестовозд-
виженський кафедральний собор 
привіз з обителі засновник, ктитор 
та духівник жіночого монастиря 
в урочищі Кип'яче протоієрей 
Роман Барановський.

"Мощі Кипріяна та Іустини, які 
моляться перед Богом, захищають 
нас від чаклунства, нашої схиль-
ності впадати в язицтво. Звичайно, 
мощі з Кіпру, там, де мученицьки 
спочили Кипріян та Іустина. Я га-
даю, що багато людей припадають 
до цих мощей, а присутність мо-
щів – це знак присутності святих, 
видимий знак невидимої присут-
ності. Це дасть людям велику на-
снагу, радіти та бути щасливими. 
Зараз в усіх сферах побутових 
і соціальних, у всіх галузях засто-
совують чародійство, маніпуляції 
свідомістю. Тому дуже потрібна 
молитва цих святих, які знімають 
ці чари, очищують наші розумні 
очі. Щоб ми все бачили під пра-

вильним кутом зору", – розповів 
засновник, ктитор та духівник жі-
ночого монастиря Афонської ікони 
Божої Матері в урочищі Кип'яче, 
протоієрей Роман Барановський.

Колись сильна віра дівчини Іус-
тини повернула чаклуна Кипріяна 
від чорної магії до християнства. 
Тендітна дівчина зуміла перемог-
ти 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 помічни-
ків 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 по-
ховані на Кіпрі. А великі частинки 
їхніх чесних мощей знаходяться 
в Україні, у храмі священомучени-
ка Кипріяна та мучениці Іустини, 
у Ставропігійному жіночому мо-
настирі на честь Афонської ікони 

Божої Матері, що побудований на 
джерелі, вода з якого має власти-
вості зцілювати людей від духо-
вних та фізичних недугів.

Усіх житомирян запрошують 
вклонитись святині та звернутись 
до мучеників із молитвою, сто-
ячи перед їх чесними мощами, 
які перебуватимуть до 9 липня 
у Свято-Хрестовоздвиженському 
кафедральному соборі (вул. Ка-
федральна, 14).

Довідково: в 9 кілометрах 
від Ставропігійного Жіночого 
монастиря на честь Афонської 
ікони Божої Матері в с. За-
гребля Малинського району 
Житомирської області розта-
шований чоловічий Скит на 
честь святого преподобного 
Силуана Афонського, де є ці-
люще джерело, засновником 
якого є теж протоієрей Роман 
Барановський.
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Фасад будь-якої будів-
лі – це його архітектурне 
вбрання, зовнішня обо-
лонка. І від того, яким 
він буде, залежить перше 
враження, яке складеться 
про весь будинок.

Даний аспект включає в себе безліч 
складових, які мають значний вплив на 
кінцевий результат. У даній статті піде 
мова про те, як оформити фасад будин-
ку. Дану операцію можна розділити на 
кілька важливих етапів: вибір матеріалів, 
світлове оформлення.

Сьогодні будівельні магазини пропо-
нують своїм клієнтам велику кількість 
різних оздоблювальних матеріалів для 
фасадів, від яких у них часом розбігають-
ся очі. Саме тому буде корисно зробити 
короткий огляд найбільш популярних 
матеріалів. За допомогою даної інфор-
мації можна буде тверезо оцінити, який 
з них найкраще підходить.

Сайдинг
Можна з упевненістю говорити, що 

оформлення фасадів будинків сайдин-
гом надає їм більш виразні форми. Він 
є одним із найсучасніших матеріалів 
у своєму сегменті. За рахунок необмеже-
ного вибору забарвлень сайдинг дозволяє 
експериментувати з оформленням.

Мабуть, головна його перевага по-
лягає у високих коефіцієнтах вогнетрив-
кості і вологостійкості. Завдяки цьому 
даний матеріал протягом тривалого часу 
зберігає свій первозданний зовнішній 
вигляд. До того ж він зовсім не боїться 
органічних впливів.

Якщо говорити про його недоліки, то 
тут на перший план виходить той факт, 
що його практично неможливо встано-
вити своїми руками. Для його монтажу 
необхідно володіти не тільки великою 
кількістю навичок, а й різними дороги-
ми інструментами. У результаті людям 
доводиться запрошувати фахівців, що 
значно підвищує грошові витрати.

Декоративна цегла
Все частіше останнім часом оформ-

лення фасадів будівель люди стали ви-
конувати за допомогою декоративної 
цегли (або каменю).

Такий матеріал володіє широким 
списком переваг:

• Температурна стійкість. Цегла стій-
ка до навіть найсерйозніших температур-
них перепадів. Це особливо актуально 
для нашої країни, адже у більшості міст 
річні амплітуди досягають 70 градусів.

• Стійкість. Протягом декількох 
десятків років цегла не втрачає свого 
початкового блиску. Таким чином, не-
зважаючи на те, що її ціна відносно ви-

сока, використання цього матеріалу несе 
в собі економію.

• Експлуатаційні характеристики. 
Цегла не тільки покращує зовнішній 
вигляд будівлі, але й підвищує його те-
плоізоляцію. Вона не дозволяє теплому 
повітрю швидко «йти» з приміщення, 
тим самим покращує температурний 
режим простору.

• Різноманітність. Напевно, у багатьох 
при слові «цеглина» перед очима постає 
червоний прямокутник. Однак сучасні 
технології дозволяють створювати цеглу 
найрізноманітніших відтінків і фактур.

Фасадна плитка
Цей матеріал можна по праву назвати 

найбільш універсальним. З його допо-
могою можна, наприклад, здійснити 
оформлення фасаду школи. Він може 

Оформлення фасаду приватного 
будинку: ідеї та варіанти обробки

Продаж
москітних сіток
ВІД ВИРОБНИКА

097 012 25 51 м. Житомир, вул. Параджанова, 64
(колишня вул. Баранова)

ПОРАДА: для за-
безпечення цир-
куляції повітря 
необхідно залишити 
невеликий простір 
між цеглою і стіною. 
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сонячні конвектори Vaillant

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Пелетні пальники.

Монтаж та
обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

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

бути застосований практично для будь-
яких типів будівель завдяки широкій 
різноманітності колірних гам і фактур. 
Мабуть, головна особливість фасадної 
керамічної плитки полягає у складному 
монтажі. Зрозуміло, існує загальновиз-
нана інструкція з її встановлення, однак, 
як показує практика, зробити самостійно 
всі роботи дуже складно. Слід розуміти, 
що при допущенні найменших помилок 
виникнуть серйозні дефекти.

Фасадну плитку можна монтувати 
практично на будь-якій поверхні. Це в чер-
говий раз доводить її універсальність. На-
приклад, з її допомогою можна здійснити 
оформлення фасаду салону краси.

Фасадна плитка дозволяє прикрасити 
навіть найскромнішу будівлю. Цим корис-
туються багато дизайнерів, створюючи 
приголомшливі за своєю красою фасади. 
У результаті можна зробити з будь-якої 
сірої будівлі справжній витвір архітек-
турного мистецтва.

Також варто відзначити легку вагу 

плитки. Цей факт дозволяє виробляти 
оформлення фасадів приватних будинків 
з дерева. При цьому не потрібно зводити 
додаткового фундаменту.

Дерево
Свого роду піонером у галузі облицю-

вання фасадів є дерево. Цей матеріал є 
найдоступнішим на сьогоднішній момент. 
До того ж для його монтажу не потрібно 
володіти особливими навичками або спе-
ціальними інструментами.

Однак фасадне оформлення за до-
помогою дерева несе в собі і цілий ряд 
недоліків:

• Дерево горить. У разі виникнення на-
віть невеликого вогнища спалаху, будівля, 
швидше за все, миттєво спалахне.

• Дерево боїться вологи. Від при-
родних опадів воно починає розмокати. 
У зв'язку з цим після оформлення фасаду 
необхідно регулярно покривати його ла-

кофарбовими матеріалами або захисними 
речовинами.

Звичайно, неможливо, прочитавши 
одну лише статтю, зрозуміти, як оформи-
ти фасад приватного будинку. Однак наве-
деної вище інформації цілком достатньо, 
щоб мати про це загальне уявлення. На 
ділі оформити фасад виявляється не дуже 
складно – головне включити фантазію 
і запастися терпінням.

ПОРАДА: щоб де-
рево якомога довше 
не втратило свого 
зовнішнього вигляду, 
обробіть його анти-
септиками. 



14 Середа, 27 червня 2018WWW.20MINUT.UA Політична арена

Сопредседатель 
фракции Оппозици-
онного блока в пар-
ламенте Александр 
Вилкул на брифинге в 
Раде сказал:

– Парламент занимается лю-
быми вопросами, только не теми, 
которые необходимы людям. Эти 
споры и никому не нужные по-
пулистские законы, которыми 
занимается власть, наоборот, на-
правлены на отвлечение общества 
от проблем нищенских пенсий, 
зарплат, огромных, постоянно 
повышающихся тарифов. От 8 
миллионов людей, которые вы-
нуждены горбатиться за границей, 
потому что здесь не могут про-
кормить свои семьи.

Вилкул отметил:
– Мы требуем незамедлитель-

ного рассмотрения вопросов, свя-
занных с экономикой и жизнью 
людей. Даже Госстат показывает, 
что у нас за четыре года колоссаль-
ная инфляция, цены выросли в 
полтора раза. Хотя, на самом деле, 
больше - на многие продукты 
цены выросли и в 2, и в 3 раза. 
Печатный станок так работает, 

что уже покраснел. При этом в 
2010-2013 годах инфляция была 
всего 14,5%.

Оппозиционер назвал фун-
даментальные причины падения 
экономики, приведшие к росту 
цен:

- уничтожение промышлен-
ности, сокращение объемов про-
изводства и рабочих мест;

- рост тарифов, который тоже 
ложится на производителей. Все 
должны понимать, что в цене каж-
дой буханки хлеба есть повышен-
ные тарифы на газ, электричество, 
есть подорожание топлива.

Сейчас власть собирается по-
высить цены на газ еще на 60%. Мы 
должны понимать, что это вызовет 
очередной виток инфляции.

- преступное снижение под-
держки наших аграриев. Отменив 
льготы по НДС, из аграрного сек-
тора власть вымыла 40 млрд грн. 
Аграрии не имеют возможности 
закупать удобрения - из-за этого 
падает урожай. Не имеют возмож-
ности закупать технику. В то же 
время в Европе, с которой мы, на 
самом деле, конкурируем, под-
держка аграриев постоянно растет.

Вилкул акцентировал на во-
просах, решение которых будет 
стимулировать развитие внутрен-
него рынка:

– Необходимо выносить в зал 
голосования парламента законы, 
связанные с поддержкой промыш-
ленности, агропромышленного 
комплекса, с решением вопроса 
выплаты зарплат и шахтерам, по-
вышением социальных стандартов 
чернобыльцам, афганцам, пенсий, 
заработных плат. Это вопрос сти-
мулирования внутреннего рынка 
– будут у людей деньги, они их по-
несут в магазины, магазины смогут 
закупить это на предприятиях, 
которые есть в Украине.

Также он назвал необдуман-
ным и политически мотивиро-
ванным подписанную в 2014 эко-
номическую часть соглашения об 
Ассоциации с Евросоюзом.

– Мы открыли наш рынок 
полностью. Нам поставляют кто 
и что хочет, пользуясь, кстати, там 
дотациями. В то же время те квоты 
на беспошлинную поставку про-
дукции в ЕС, которые выделили 
нам, заканчиваются 15-20 января. 
Нам необходимо пересматривать 
экономическую часть соглашения 
с ЕС. Нам необходимо открывать 
рынки Китая, Ближнего Востока, 
восстанавливать свои позиции на 
рынках стран СНГ, в том числе, 
после окончания конфликта, и 
Российской Федерации.

Александр Вилкул последо-

вательно отстаивает позицию, 
что Украина должна прекратить 
быть площадкой для конфликтов 
крупных геополитических игро-
ков и стать восточноевропейской 
Швейцарией.

– Считаю правильным делать 
все, чтобы у нас здесь заводы ра-
ботали. Для этого мы должны 
выбрать нейтралитет, создать 
сильную армию при эффектив-
ных международных договорах. 
Украина должна начать думать 
прежде всего о своих гражданах 
и создавать возможности, чтобы 
у них реально росли зарплаты и 
пенсии, – сказал он.

Также он вступает за постро-
ение стратегии, в рамках которой 
Украина должна уходить от по-
ставок сырья на внешние рынки 
и переходить на поставки про-
дукции с более глубокой степенью 
переработки и более высокой до-
бавленной стоимостью. Этот под-
ход, в том числе, положен в основу 
пакета законопроектов «Новая ин-
дустриализация» по поддержке 
промышленности, созданию новых 
рабочих мест, который Александр 
Вилкул с коллегами разработал и 
уже четвертый год требует при-
нять в Верховной Раде, но его не 
выносят в зал для голосования.

Вилкул: Подписание в 2014 экономической части 
соглашения об Ассоциации с ЕС было политическим 
решением и не принесло пользы Украине

Суд у справі нападу на житомирького 
журналіста вже десятий раз переноситься

Чергове засідання 
у справі побиття та 
пограбування жур-
наліста редакції «20 
хвилин» вкотре пере-
несли.

У п̀ ятницю, 22 червня, у Ко-
рольовському районному суді м. 
Житомира мало відбутися засі-
дання щодо кримінальної справи 
за фактом побиття та пограбуван-
ня журналіста одного з місцевих 
ЗМІ – Руслана Мороза. Втім, від-
бутися йому вкотре не судилося.

Журналіст у відчаї, адже судові 
засідання, які тривають вже рік, 
жодного разу так і не відбулися.

«Сьогодні мало відбутися вже 
десяте судове засідання, але знову 
цього не сталося. Адже адвокат 
одного із підсудних проігнорував 
слухання без будь-яких пояснень 
його відсутності, навіть не повідо-
мивши суд. Це призвело до того, 
що засідання було відкладено на 
12 липня. Це вже не перший раз, 

коли засідання переноситься. 
У даного підсудного вже третій 
адвокат, і усі засідання були зі-
рвані через неявку цих адвокатів, 
а також самого підсудного. Я так 
само, як і суд, буду зараз звертати-
ся зі скаргою до дисциплінарної 
комісії адвокатури Житомирської 
області, тому що розцінюю це вже 
як знущання над собою», – сказав 
Руслан Мороз.

Крім того, журналіст по-
відомив, що нападників було 
троє, втім, обвинувачення було 
пред'явлено тільки двом, третій 
пішов просто як свідок.

«Я намагаюся вже вчетверте 
подати клопотання про притяг-
нення третьої особи як відповіда-
ча, але не можу цього зробити, бо 
засідання просто не відбувається, 
а переноситься. Тобто виходить, 
що суд стає на бік обвинуваче-
них, адже їх права порушуються, 
а я не можу нічого зробити», – до-
дає потерпілий.

До того ж, за словами Руслана 
Мороза, дивним чином з кримі-
нальної справи зникли декілька 
матеріалів, які стосуються замов-

ності даного нападу.
«Щоб з'ясувати, чи був цей на-

пад замовленням, потрібно було 
зробити експертизу, а саме зняття 
інформації з мобільних пристроїв 
нападників. У кримінальній справі 
є ухвала слідчого судді про знят-
тя цієї інформації з мобільних. Є 
розпорядження начальника слід-
чого управління щодо зняття цієї 
інформації, але самих висновків 
експертизи немає. Куди вони ді-
лися, невідомо. Я вважаю, що ця 
справа навмисно затягується, і до 
чого це призведе –я не знаю», – ска-
зав потерпілий.

Щодо нинішнього стану 
здоров'я постраждалого: як відо-
мо, на минулому засіданні Руслан 
Мороз втратив свідомість, і зараз 
стан чоловіка, на жаль, лише по-
гіршується.

«Вже неодноразово я пере-
бував на лікуванні у неврологіч-
ному відділенні обласної лікарні. 
У зв'язку з цим побиттям стан 
мого здоров'я лише погіршуєть-
ся, потрібно досить вартісне ліку-
вання. Ці кошти були включені до 
цивільного позову, але оскільки 

засідання не відбуваються, самі 
підсудні відмовляються йти на 
будь-який контакт. І взагалі, коли 
я звернувся з проханням допомог-
ти до одного із адвокатів, він мені 
відповів, що хлопцям краще від-
сидіти, ніж виплатити ці кошти», – 
зізнається журналіст.

Як відомо, раніше підозрювані 

не притягувалися до криміналь-
ної відповідальності. На момент 
скоєння злочину вони навчалися 
в агроколеджі. Зараз працюють 
на виробництві.

Нагадуємо, на минулому 
судовому засіданні житомир-
ському журналісту стало погано 
у залі суду.
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24 червня у літньому театрі "Ракушка" 
парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна 
відзначали загальноукраїнський День молоді 
традиційним щорічним молодіжним патрі-
отично-мистецьким заходом "МОЛОДЬ – 
НАДІЯ ДЕРЖАВИ – 2018". Протягом шести 
годин краща творча молодь Житомирщини 
презентувала різноманітні напрямки своєї 
творчості завдяки організаторам – управ-
лінню сім'ї, молоді та спорту Житомирської 
облдержадміністрації, управлінню у справах 
сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськра-
ди, культурно-спортивному центру та про-
дюсерському проекту "АКАДЕМІЯ ЗІРОК".

Ще перед початком мистецької програми 
її учасники взяли активну участь у патріотич-
но-мистецькому проекті "Українське графіті 
у День молоді", який відбувся на прилеглій 
до літнього театру території.

Відкрила захід "Поезія про Україну" 
у виконанні Вікторії Навольнєвої та з сим-
волічною назвою "Ми за мир", яка стала лей-
тмотивом усього заходу. Спеціальний інтерак-
тивний конкурс для глядачів "Зірка караоке" 
успішно провів учасник відомого телепроекту 
"Ікс Фактор", співак Антон Лукашик та його 
команда. Глядачі у залі завзято виспівували 
"Червону руту", кращих з них запросили на 

сцену, запропонувавши обрати собі для вико-
нання улюблену пісню У ІІ турі юні аматори 
виконали їх, наче справжні естрадні співаки, 
а переможниця отримала музичний супер-
приз – професійні навушники.

Цікаво проходило традиційне відзначення 
Королеви Дня молоді від модельної агенції 
"Elite Brilliant Models": ІІ та І Віце Королевами 
Дня молоді відповідно стали житомирянки 
Валерія Горбалюк та Юлія Нагорна, а почесне 
звання "Королева Дня молоді-2018" отримала 
чарівна Юлія Місюна. Під час нагородження 
"королеви" вийшов на сцену її коханий – Ві-
талій. Він подарував своїй єдиній величезний 
букет червоних троянд, обручку та привселюд-
но запропонував Юлії стати його нареченою. 
Від такої грандіозної несподіванки "королева" 
не змогла втримати сліз на сцені.

У мистецькій програмі заходу нові тан-
цювальні композиції виконали учасники 
житомирських команд "T-Squad", "MTV-Pro", 
"Ladies Dance", "Beat Power", "Club Leaders", 
"Sparkle", "Beat Feats", "Jazz Funkers", "New 
Style", "Free Style Crew", "Hot Arabian Dance" 
та наймолодші – "Super Kids", ансамбль хоре-
ографічних мініатюр "Ніка" та клуб "Крис-
тал". Сучасну українську та європейську 
музику виконали молодіжні співаки – пе-

реможці всеукраїнських пісенних конкурсів 
Денис Любченко, Анастасія Навольнєва, 
Віта Шомко та Андрій Дяченко, Юлія На-
горна, Анастасія Матвєєва, Орина Батюта, 
Анастасія Єдлинська, Ірина Масна, Анна 
Василюк, Настя Подуст, Надія Максимчук, 
Юлія Малініна та Антон Лукашик.

Незвичайну постановку "Жіноча дуель" 
представили вихованці студії сценічного та 
артистичного фехтування театрального ко-
лективу "Юність", силову парну акробатику 
демонстрували на сцені учасники жито-
мирської команди "Sport Bizons", а сучасні 
прийоми карате – майстри спорту клубу 
карате "До Дзьо".

На вході до літнього театру діяла фо-
тозона "Синьо-жовте селфі у День молоді", 

виставка українських поробок від спілки 
народних майстрів "Мистецьке Полісся", 
майстер-класи стосовно прав та обов'язків 
молоді та правил дорожнього руху провели 
представники управління патрульної поліції 
м. Житомира.

Генеральний медіа-партнер заходу – те-
лерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", 
"Радіо Рокс", "Русское" радіо Україна". Екс-
клюзивний медіа-партнер – газета "20 
хвилин". Ексклюзивний радіо-партнер – 
"Житомирська хвиля". Інформаційні парт-
нери – РА "Прайм", інтернет-сайти: zhitomir.
info, 0412.ua, Афіша Житомира, Moemisto.
ua, Zamkova.info, zt.20minut.ua, dks.com.ua, 
Vgolos.zt.ua, Житомир Life, Житомир Today, 
газети "Авізо", "Імперія-TV", "Пульс".

«АКАДЕМІЯ ЗІРОК» успішно 
відзначила День молоді
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Цифровий чек  
та картки. Як технології  
змінили розрахунки?

Багато хто досі не 
довіряє банківським 
карткам, надаючи 
перевагу паперовим 
грошам. А втім, уже 
понад рік українці мо-
жуть розплачуватись 
за проїзд у транспорті 
чи за товари в мага-
зинах за допомогою 
лише смартфона.

Незабаром і продавці зможуть 
позбутися касових апаратів і ви-
даватимуть електронні чеки. Як 
технології змінили традиційні 
розрахунки і як не заплутатись 
у новинках, розповідає Центр 
громадського моніторингу та 
контролю.

Жодних папірців
Закон зобов’язує всіх під-

приємців у сфері торгівлі, по-
слуг, громадського харчування, 
купівлі-продажу валюти тощо 
застосовувати реєстратори роз-
рахункових операцій – касові 
апарати. За даними уряду, нині 
їх зареєстровано 286 тисяч, і вони 
друкують у середньому 18 млн 
чеків у день. Але вже з 2020 року 
вони можуть повністю зникнути 
з ужитку. 13 червня уряд дозволив 
застосовувати замість касового 
апарату будь-який електронний 
ґаджет – комп’ютер, планшет, 
смартфон – зі спеціальним про-
грамним забезпеченням, розро-
бленим Державною фіскальною 
службою.

Програма проводитиме всі 
розрахункові операції й генеру-
ватиме електронний чек, який 
реєструватиметься у системі 

ДФС. Чек матиме QR-код, через 
який покупець за допомогою 
смартфону зможе отримати всю 
інформацію про покупку. У держ-
службі запевняють, що електро-
нний чек буде прирівнюватись 
до звичайного і з ним так само 
можна буде повернути товар чи 
оскаржити надані послуги.

У Мінфіні переконані, що 
така система спростить веден-
ня бізнесу та виведе його з тіні. 
Адже тепер не потрібно буде 
витрачати кошти на придбання 
касового апарату (5–20 тис. грн 
залежно від виробника) та його 
обслуговування (200 грн на міс.). 
До того ж зареєструвати електро-
нний відповідник буде значно 
простіше. Це можна буде зро-
бити впродовж одного дня, по-
давши заяву до ДФС онлайн. Тим 
часом реєстрація традиційного 
касового апарату передбачає осо-
бисту присутність у ДФС і Цен-
трі сервісного обслуговування та 
заповнення багатьох паперових 
документів.

«Новий програмний продукт 
матиме коннект з електронним 
кабінетом платника податків. 
Реєстрація буде відбуватися за 
рахунок електронного цифрово-
го підпису в кабінеті. Це відбу-
вається в один крок, фактично 
в режимі «онлайн», – зазначив в. о. 
голови ДФС Мирослав Продан.

В уряді вважають, що це збіль-
шить податкові надходження до 
бюджету, оскільки допоможе 
боротись із сірим імпортом, 
контрабандою та нелегальною 
торгівлею. Зокрема, у випадку 
онлайн-магазинів. За підрахун-
ками урядовців, це дозволить 
державі отримати додатково 
27 млрд грн.

«Три мети ми досягаємо 
прийняттям нової схеми. Пер-
ше – спрощення ведення бізнесу, 
і це найголовніше. Друге – поліп-
шення обміну в самій фіскальній 
службі між територіальними від-
діленнями. Третє – це зменшення 
тіньового сектора», – розповіла 
виконувач обов’язків міністра 
фінансів Оксана Маркарова.

За даними уряду, пілотна сис-
тема запрацює орієнтовно через 
3 місяці. Програмне забезпечення 
буде безкоштовним, а технічну 
підтримку забезпечуватимуть два 
дата-центри. Перехід на електро-
нні чеки буде добровільний, екс-
перимент триватиме до 31 грудня 
2019 року.

У Європі цифрові технології 
застосовуються дуже активно. 
Наприклад, в Естонії 99% адмі-
ністративних послуг надаються 
онлайн, заощаджуючи таким 
чином 2% ВВП щороку. За сло-
вами Президента України Петра 
Порошенка, Україна прагне інте-
груватися у єдиний цифровий 
ринок ЄС. І розширення доступу 
до інтернету й цифрові розрахун-
ки – один із кроків до цього.

Лише зі смартфоном
Цифрові зміни відбулися 

і в способі оплати з боку покуп-
ців. У листопаді минулого року 
«Приватбанк», а слідом за ним 
ще 9 українських банків надали 
можливість власникам телефонів 
з операційною системою Android 
4.4 і вище оплачувати покупки 
за допомогою безконтактного 
сервісу Google Pay.

Google Pay працює на ґадже-
тах із вбудованим чіпом NFC, 
що забезпечує зв’язок малого 
радіуса дії. Щоб розрахуватися 
за допомогою Google Pay, потріб-
но завантажити додаток у свій 
смартфон, ввести номер картки 
Visa чи Mastercard, а потім про-
сто піднести екран телефону до 
безконтактного терміналу VISA 
payWave або Mastercard Paypass 
(детальну інструкцію можна зна-
йти на сайтах банків). Так можна 
оплачувати товари в магазинах чи 
сплачувати послуги у кав’ярнях, 
чи платити за проїзд у київсько-
му метро.

У травні цього року можли-
вість розплачуватись віртуальною 
карткою отримали також влас-
ники продукції Apple – iPhone, 
Apple Watch, iPad і Mac. Платіж-
ну систему Apple Pay запустив 
«Приватбанк», а незабаром вона 
запрацює і для клієнтів «Ощад-

банку». Принцип її роботи ана-
логічний до Google Pay.

Більше того, «Ощадбанк» 
анонсував випуск prepaid-карток, 
які дозволяють здійснювати 
оплату за допомогою смартфону, 
навіть не відкриваючи рахунок 
в банку. Щоб оформити карт-
ку, потрібно зателефонувати до 
банку та встановити пін-код за 
допомогою чат-бота. За інформа-
цією «Ощадбанку», цю цифрову 
картку неможливо втратити або 
вкрасти, а поповнювати рахунок 
можна у терміналах банку або ж 
переказами з інших карток.

Переваги обох способів оплати, 
наголошують експерти, у їхній без-
печності. Вони не передають тер-
міналу дані картки та інформацію 
про її власника, а ключі для оплати 
не зберігаються в пам’яті ґаджета. 
Більше того, Google Pay та Apple 
Pay працюють лише за активної 
функції блокування екрану. Для 
покупок вище 100 грн з карткою 
Mastercard і більше 500 грн з Visa 
власник повинен обов’язково роз-
блоковувати пристрій. Якщо те-
лефон буде втрачено, вимкнути 
додаток і стерти всю платіжну 
інформацію можна дистанційно.

«За минулі чотири роки 
кількість і обсяги безготівкових 
розрахунків у цілому, з вико-
ристанням будь-яких карток, 
зі смугою магнітною, з чіпом, 
з безконтактом, збільшувалися 
в рази – у чотири-п’ять разів за 
останні чотири роки», – розповів 
директор міжбанківської Асоціа-
ції членів платіжних систем ЕМА 
Олександр Карпов.

Тож економісти переконані, 
що популярність цифрових роз-
рахунків тільки зростатиме, й 
успішне їх використання скоро 
відчують як власники бізнесу, 
так і клієнти.



17 Середа, 27 червня 2018WWW.20MINUT.UA Бізнес

1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 

•	Автослюсаря і	автохолодильщика	запро-

шує	на	роботу	вантажне	СТО	"Новий	Сервіс"	

в	Києві.	Оплата	без	затримок	від	500	грн	в	

день	(50/50	від	з/н).	Житло	безкоштовно.	Ін-

струмент,	обладнання,	спецодяг.	0673444243

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

БУДІВЕЛЬНІ БРИГАДИ І  ОКРЕМІ 
ПРАЦІВНИКИ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕ-
ЦІАЛЬНОСТЕЙ.  РОБОТА У  В ІД-
РЯДЖЕННІ. ЗАРПЛАТА ВІД 25000 
ГРИВЕНЬ. 0689423549;+37065282030–
VIBER,WHATCAPP

• БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ: ВОДІЇ 
(НА ТЯГАЧ З НАПІВПРИЧЕПОМ), МАШИ-
НІСТИ: КРАНА, АВТОГРЕЙДЕРА, КАТКА, 
НАВАНТАЖУВАЧА. ВАХТА 15/15, ЗП ВИ-
СОКА. РОБОТА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ. 
0672182601,0672400939

•	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.

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

•	Вантажник, різноробочий,	стропальник,	ли-
варник.	ДР	необов`язково.	Соцпакет+проїзд.	
Гуртожиток.	Київська	обл,	 смт	Димер.	
0671647214

•	Вантажник. Можливо	без	досвіду	роботи	
(навчаємо).	З/п	10000	грн.	Офіційне	працев-
лаштування.	Надаємо	житло.	РОБОТА	в	м.	
КИЇВ!	0674969050

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИ-
ЦТВО. ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-
8000 ГРН. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБО-
ТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 0967877394, 
ОЛЕКСАНДР

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИ-
ЦТВО. ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-
8000 ГРН. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 0967877394,ОЛЕК-
САНДР

•	Вантажники на	постійну	роботу	в	м.Київ.	

Склад,	позмінний	графік	роботи.	ЗП	від	10000	

грн.	Іногороднім	надається	житло.	0673201

886,0930351727,0667583958

•	Вахта, північ:	геодезист,	інженер	ПТО,	

прораб,	постачальник,	 комплектувал.,	

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

0960332046,0996640689

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ МАЛЯРИ-ВИСО-
ТНИКИ, ПІСКОСТРУЙНИКИ. ВАХТОВИЙ 
МЕТОД, ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ. ЖИТ-
ЛО, ВІДРЯДНІ ОПЛАЧУЮТЬСЯ ДОДАТКО-
ВО. З/П ГІДНА. 0970070851,0503001790

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

• ВОДІЇ. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ. ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ 
ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ВІД 2 МІС. З/П ВІД 
50.000ГРН. 0985820766,0990298473

•	Водії кат.	Е	для	роботи	на	автомобілях	
тягачах	в	акціонерне	товариство.	Офіційна	
з/п.	Відпустка	та	лікарняні	оплачуються.	Іно-
городніх	забезпечуємо	місцем	для	проживан-
ня.	Тел.:	0444306640,	0675019214

ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ СЕ НАБИРАЄ ЄВРО-
ПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ 
ЗА НОМЕРОМ: 0634615340

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

• ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ / МЕДПРАЦІВНИК ДЛЯ 
ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРОЮ ЛЮДИНОЮ. ПРО-
ЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. 
0660271662.

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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• ЕКСКАВАТОРНИК НА JCB-3CX. РОБОТА ПО 

КИЇВУ, ШЕСТИДЕНКА. ЖИТЛО НАДАЄМО. 

ОПЛАТА 85 ГРН./ГОД., НА МІСЯЦЬ ВІД 16000 

ГРН. 0671777060

•	Збиральники та	комплектувальники	

замовлень	зі	знанням	ПК	(Word,	Excel),	

в	 приватний	 розплідник	 декоратив-

них	рослин	(Київcька	область).	Оплата	

відрядна.	Проживання	 безкоштовно.	

0674458987,0503105337

• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ПРАЦЕВ-

ЛАШТУВАННЯ У НІМЕЧЧИНІ , ЛИТВІ, ЧЕХІЇ, 

ПОЛЬШІ, БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ АБО 

ВІЗА. (098)5694427,(063)4718764,(095)4

815990(В

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Потрібні:	шоу-
балети,	танц.	 (go-go,	екзотика,	східні),	
офіціанти.	Контракт	від	3-х	місяців.	Висо-
ка	ЗП	+	%.	Л.МСПУ-АВ585291-20.11.2012.	
e-mail:	kenjob@mail.ru,	kenjob@ukr.net	
0972201876,0936439307

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

• КУРЬЕР, ЗП 4000 ГН. 0675090084

ЛЕГАЛЬНА РОБОТА В ШВЕЦІЇ. МАЙСТРИ-
БУДІВЕЛЬНИКИ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ 
РОБІТ. ПРАЦІВНИКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ 
ОФІСІВ, КВАРТИР, БУДИНКІВ, МЕТРО І ІН. 
З/П ВІД 7 ДО 18 ЄВРО/ГОД. ПРОГРАМА 
ВИЇЗДА ПЛАТНА. (073)2043230

•	Легальна робота	через	Литовську	Біржу	

праці!	Сантехнік,	токар,	зварювальник,	ел/

монтер,	швачка,	кондитер,	ін.	Viber:	Наказ	

№1254	вид.	Мін.	соцполітики	від	03.08.2017	

0660331404

• ЛЕГКОВЫЕ,  СЕДАН,  CHERY,  EASTAR 

2007 Г.В. 2 Л.;152 ТЫС.КМ.,ТОРГ,ОБМЕН. 

0967749163

• 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

• МОНТЕРИ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДЛЯ РОБО-
ТИ ПО ОБ`ЄКТАХ В УКРАЇНІ. ДОСВІД РОБОТИ. 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА+ДОБОВІ+ПРОЖИВАННЯ 
- РИНКОВІ - КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІ. 
0503438036АНДРІЙВАДИМОВИЧ.

МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ) ТА БЕТОНЯРІ. ЗА-
РОБІТНА ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000 ГРН). 
РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО 
НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО. 0503100753

•	Мясопереробне підприємство	запрошує	
сортувальників,	пакувальників,	вантажни-
ків,	обвалювальників	мяса.	Забезпечуємо	
житлом.	Офіційне	працевлаштування.	З/П	
від	8000	грн.	Звертатись	за	телефоном.	
0678690564,(044)5660057
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для підготовки бакалаврів, магістрів на базі повної загальної середньої
та вищої освіти, диплому молодшого спеціаліста
• ЕКОНОМІКА
- Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
- Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних системах 
- Економіка
• ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
- Облік і аудит в банках
- Облік і оподаткування 
• ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• МЕНЕДЖМЕНТ
- Менеджмент в охороні здоров’я
- Менеджмент митної справи
- Менеджмент 

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А (трамваї № 1, 5, 3, тролейбуси № 12, 13, 14  зуп. «Академіка Заболотного»)
тел.: (0432) 53-62-59; 50-55-54, www.vfeu.edu.ua,  e-mail: rektor-vfeu@ukr.net

Адреса: 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А (трамваї № 1, 5, 3, тролейбуси № 12, 13, 14  зуп. «Академіка Заболотного»)
тел.: (0432) 53-62-59; 50-55-54, www.vfeu.edu.ua,  e-mail: rektor-vfeu@ukr.net

Студент отримує: додаткову кваліфікацію викладача, другий міжнародний диплом, звання офіцера, навчання в аспірантурі. Іногородні забезпечуються гуртожитком.

IV рівень акредитації
проводить прийом студентів – громадян України та іноземців на навчання за спеціальностями:

в УНІВЕРСИТЕТІ: в ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ:
для підготовки бакалаврів, молодших  спеціалістів на основі базової та повної 
загальної середньої освіти, диплому кваліфікованого робітника
• ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
- Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
- Інформаційна діяльність підприємства  
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
• ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
- Бухгалтерський облік
- Облік і оподаткування
• ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• МЕНЕДЖМЕНТ
- Менеджмент в охороні здоров’я
- Організація виробництва 
- Менеджмент 
• ПРАВО – бакалаврат
• ПРАВО - молодші спеціалісти 
- Правознавство
- Митна діяльність
- Право

УВАГА!
Звертайтеся, у кого виникли 

проблеми зі вступом.
ДОПОМОЖЕМО!

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

•	Офіційна робота	в	Європі	для	фахівців	
і	різноробів.	(Чехія,	Польща,	Латвія,	ОАЕ,	
Литва,	Фінляндія,	 інші).	Житло	б/к.	З/П	
17000-72000	грн.	Оформлення	віз.	Л.ГСЗ-
АЕ637118-16.03.15,	www.befind.com.ua,	09
79391431,0662731011,0937901491

•	Офіційне працевлаштування	(Польща,	
Чехія).Будівництво,зварювальники,	токарі.	
фрезерувальники,	водії,	готелі,	рестора-
ни,	догляд,	фабрики,	заводи.	Відкриття	віз	
(робоча,	шенген,	Воєводська).	Л.МСПУ-
АВ585242-24.09.12.	0676705141,0508316355

• ОХОРОННИК  7000  ГРН .   ВАХТА . 
0981185916

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

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

ОХОРОННИКІВ НА ВАХТУ З Д/Р. СТА-
БІЛЬНА РОБОТА. ГІДНІ УМОВИ ПРАЦІ. 
ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. 096183425
2,0990473685,0963393882

• 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! 
0952261010,0932261010,0972261010

•	Охранники на	вахту,	стабильная	работа,	
без	в/п,	срочно,	0961834252,0504722129,0
990473685

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

ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В КАФЕ. ЗАРА-
БОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. ВСЯ ДЕ-
ТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0974270393

ПОЗИКА З МІНІМАЛЬНИМ ПАКЕТОМ ДО-
КУМЕНТІВ. ПРАЦЮЄМО З УСІЄЮ УКРАЇ-
НОЮ. 0664133079,0970683443

•	ПП «Атіл-М»	працевлаштовує	охоронців.	
Вимоги:	чоловіки	і	жінки	,;	вахтовий	метод	
роботи	по	Україні.	Вахта	30/15	робоча	зміна	
12/12.	Проживання,	харчування,	доставка	на	
об`єкт	за	рахунок	фірми.	0975058722

•	Пральному комплексу:	прачки,	слюса-
рі-механіки,	водії,	різнороби,	вантажники.
БК	житло,	проїзд,	харчування.	Київс.обл,	
с.Щасливе.	0932964393

ПРАЦІВНИЙ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ГАЗОННОЇ 
ПЛИТКИ БІЛЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ. 
ЗП 10000ГРН/МІС НАДАЄМО ЖИТЛО. 
0443039220,0672322787

• ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПЛИТОЧНИК, ШПАКЛЕВ-
ЩИК-ФАРБОВЩИК, ГИПСОКАРТОНЩИК 
И ДРУГИЕ). ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, РАСЧЕТ 
ПОЕТАПНО. ПОМОЩЬ С ПРОЖИВАНИЕМ. РА-
БОТА В КИЕВЕ. ЗП 20000 ГРН. 0971003106

• ПРОДАЖА. УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗА-
СТРОЙКУ, ДАВЫДОВСКИЙ, КАРЛА МАРКСА 
Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 211 082. 0680788285

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

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Израиле.	Все	
затраты	в	кредит.	Большой	выбор	вакансий.	
З/п	от	20	000	грн.до	60	000	грн.	.	Лиц.	серия	
АЕ	№460927	от	25.11.2014г.,	0937550595,	
0677550595,0667550595

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	 графік,	 75	 варіантів	 ж/ч	 запахів.	
0990140026;0989489508

РІЗНОРОБОЧІ НА МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. РОБОТА В М. 
ЖИТОМИР. ДЕТАЛІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ. 
0977317937
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•	Різноробочі чоловіки	-	жінки	в	Литву.	
Офіційне	працевлаштування,	робоча	віза	
Д	або	Біометрика.	Проживання	за	рахунок	
роботодавця.	ЗП	від	18000	грн.	Наказ	МСПУ	
1902-30.11.17г.	0935155588,0965240516

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

•	Робота в	м.	Київ:	монтажники,	моноліт-
ники,	арматурники,	різнороби,	водії	само-
свалу,	кранівник,	екскаваторник.	Житло.	
0973297339

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

Р О Б О Т А  Н А  Я Г І Д Н О М У 
ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY». БРИГА-
ДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ, ПРА-
ЦІВНИКИ НА ЗБІР СОРТУВАННЯ ТА 
ПАКУВАННЯ ЯГІД.З/П ВІД 370 ГРН/
ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ. 
(050)5240655;(067)1851353.

•	Робота та	візи	до	Польщі	та	Чехії!	Пра-
цевлаштування	по	біометричному	пас-
порту.	Відкриття	піврічних	 і	річних	віз!	
Широкий	вибір	вакансій!	Офіційне	працев-
лаштування.	Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12.	
0676705141,0508316355

•	Робочі на	збір	склопакетів.	Можливо	без	
досвіду	роботи	(навчаємо).	З/п	12000	грн.	
Офіційне	працевлаштування.	Надаємо	жит-
ло.	РОБОТА	в	м.	КИЇВ!	0674969050

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

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

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

• ТЕРМІНОВО! В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.
ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ДВІРНИКИ. ГРАФІК 
РОБОТИ 2/2 З/П 19 ГРН./ГОД. ДЕТАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ ЗА НОМЕРОМ 0985180106

•	Фасадники, штукатури	в	компанію	м.Київ.	
Досвід	роботи.	Житло,	інструменти	надаєть-
ся.	0989679779

•	Фасувальники, пакувальники,	різноро-
би,	водії,	оператори,	електрик	на	вир.буд.
сумішей	в	Київ.	ЗП	від	10000	грн.	Житло.	
0730569259

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

ШВАЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ 
ДО СПІВПРАЦІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ГОЛОВНОГО ТЕХНОЛОГА ПІДПРИЄМСТВА 
В М. ХАРКІВ (ВИЩА ОСВІТА, МОЖЛИ-
ВІСТЬ ПЕРЕЇЗДУ (НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО), 
Д/Р ВІД 2 РОКІВ. ВИСОКИЙ РІВЕНЬ З/П 
- 20000 ГРН. ГРАФІК - 9:00-19:00, ПН-СБ. 
0936443292ЗОЯ.

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПО-
ШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270

•	Швейне промислове	та	побутові	облад-
нання	нові	та	б/в,	із	Єврори	та	Китая,	прямо-
стрічкові,	оверлоки,	спецмашини,	скорняж-
ні,	ВТО,	розкрійні,	в`язальне,	вишивальні	і	
ін+запчастини	на	складі	та	і	під	замовлення.	
Низькі	ціни,	гаратнія,	доставка.	0509145584

•	Швеція (Стокгольм).	ЗП	245-630грн/год.	
Будівельники.	Прибиральники	(готелі,	квар-
тири,	будинки).	Л.МТСП-АВ519114-28.05.10.	
0681026030

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

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

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

2.14. Продам Комерційна 

• АРЕНДА ПОСУТОЧНАЯ КОМНАТА СОЛОТ-
ВИНО, ГАГАРИНА СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА, ЗАКАР-
ПАТСКАЯ ОБЛ., 0961397547

• ПРОДАЖА 1-К. КВАРТИРА, 5/5 ЭТАЖЕЙ, 
31М/31М/6М, ЦЕНТР, СЕВЕРНЫЙ ИМЕНИ 
А. ПУШКИНА  БУЛЬВАР, ИВАНО-ФРАНКОВ-
СКАЯ ОБЛ. 0957522540

• ПРОДАЖА 1-ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ХОЦЬКИ, 
КИЕВСКАЯ ОБЛ., СУММА 224 868ГРН 
0730290121

• ПРОДАЖА 3-ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КСАВЕРОВ-
КА, ВИННИЦКАЯ ОБЛ., СУМА 2 248 678 ГРН 
0687786890

• П Р О Д А М   Г О Т О В Ы Й   Б И З Н Е С , 
137,7М/0М/0М, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., 
Г.НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ, ЖИТОМИРСКАЯ 
УЛИЦА. ЦЕНА 1 714 660 ГРН. 0638725651

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, 
ЄВРОРЕМОНТ ,   В   ЦЕНТР І   М ІСТА , 
250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

2.18. Куплю Нерухомість 

•	Будинок с.Гоголеве,	15	км	від	Миргоро-
да	Полтавської	обл.,	всі	зручн.,	інтернет,	
супутн.ТБ,	кондиц.,	27	сот.,	гараж,	сарай.	
0977841491

3. АВТО 

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 

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

3.2. Автомобілі. Продам 

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

• АВТОЗАПЧАСТИНИ ЗА ОПТОВИМИ ЦІНА-
МИ І ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 
ЯПОНСЬКОГО, НІМЕЦЬКОГО, КОРЕЙСЬКОГО, 
КИТАЙСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 095638696
9,0966386969,0736386969

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІ-
НІВЕНІВ В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 
2-7 ДНІВ, НОВІ, Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, 
ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ 
СКЛАД. 097)1521331;(093)2613742

3.3. Автомобілі. Куплю 

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МА-
РОК, В БУДЬ-ЯКОМУ 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 КО-
РОТКИЕ 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. ШВИД-
КО. 0980066600,0976646575

КУПЛЮ АВТО ВІТЧИЗНЯНОГО АБО ЗА-
РУБІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. МОЖЛИ-
ВО ПІСЛЯ ДТП. ШВИДКО ТА ДОРОГО. 
0677459877, 0632439432,0687905005

•	Тороидальні трансформатори	від	10	Вт	
до	40	кВт.	під	замовлення.	Доставка.	tor-
trans.com.ua.	(057)7595006,0999029485,0
980251919

3.5. С\Г техніка, та запчастини. 
Продам 

•	Комбайн зерновий	Massey	Ferguson-40	94	
р/в,	роб.	+	кукур.	жатка,	670000,	м.Кобеляки.	
0973007459.
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Протягом 2017 року на перегонах Житомирської області зафіксовано 2 випадки 
травмування сторонніх осіб. Із початку 2018 року травмовано 1 особу із смертельним 
наслідком, на перегоні Смолка – Новоград-Волинський.

Більшість нещасних випадків травмування сторонніх громадян, у тому числі зі 
смертельним наслідком, які трапляються на залізниці сталися в результаті порушення 
громадянами «Правил безпеки на залізничному транспорті України», а саме переходу 
залізничних колій у невстановлених місцях, ходіння по залізничних коліях, посадка 
і висадка пасажирів під час руху поїзда, переїзд та перехід залізничних колій при 
закритому положенні шлагбаума або при червоному світлі світлофора та звуковому 
сигналі переїзної сигналізації, при спробі піднятися на дах вагону, травмування 
електричним струмом та інші.

Громадяни! Не дозволяйте дітям ходити та гратися на коліях, поблизу залізниці, 
вилазити на дахи вагонів. Не залишайте дітей без нагляду. Попереджуйте їх про 
небезпеку. Безпека дітей у великій мірі залежить від уважного та дбайливого до них 
ставлення з боку дорослих!

Життя – дуже тяжка плата за безтурботність та халатність. Залізнична колія – зона 
підвищеної небезпеки. Про це повинен пам’ятати кожен.

Сектор охорони праці Житомирської дистанції колії.

Інформація щодо отримання дозволу на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» має намір отримати дозволи на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами власних 
проммайданчиків в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації.

Юридична адреса: 10005, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 120. 
Фактична адреса КНС «3»: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 22а. 
Фактична адреса КНС «3а»: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 22б.

На КНС «3» та КНС «3а» відбуваються викиди при роботі очисних споруд (при-
ймальних камер та машинних залів КНС)

Відбуваються викиди, т/рік: оксиду вуглецю – 0,0632, метану – 1,514, оксидів 
азоту (у перерахунку на азоту діоксид) – 0,0026, аміаку – 0,026, метилмеркаптану – 
0,0000026, етилмеркаптану – 0,00000152, сірководню – 0,0026.

Загальний річний обсяг викидів становить 1,60840412 т.
Фактична адреса КНС «ДОСи»: Житомирська обл., м. Житомир, проїзд  

І. Богуна, 10. Фактична адреса КНС «Інститут»: Житомирська обл., м. Житомир, 
вул. Чуднівська, 109.

На КНС «ДОСи» та КНС «Інститут»  відбуваються викиди при роботі очисних 
споруд (приймальних камер та машинного залу КНС ) та при прийомі стоків від 
анісизаційних машин. 

Відбуваються викиди, т/рік: оксиду вуглецю – 0,0449, метану – 1,044, оксидів азоту 
(у перерахунку на азоту діоксид) – 0,001873, аміаку – 0,01663, метилмеркаптану – 
0,000002073, етилмеркаптану – 0,000000911, сірководню – 0,001873.

Загальний річний обсяг викидів становить 1,109278984 т.
Фактична адреса КНС «Гідропарк»: обл., м. Житомир, територія гідропарку. 
На КНС «Гідропарк» відбуваються викиди при роботі очисних споруд (при-

ймальної камери КНС).
Відбуваються викиди, т/рік: оксиду вуглецю – 0,0006, метану – 0,032, оксидів 

азоту (у перерахунку на азоту діоксид) – 0,00003, аміаку – 0,0003, метилмеркаптану 
– 0,00000003, етилмеркаптану – 0,00000001, сірководню – 0,00003.

Загальний річний обсяг викидів становить 0,03296004 т.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря 

(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери 
на межі СЗЗ та на місцях розміщення житлових забудов не зафіксовано. Існуючі 
величини викидів від джерел забруднення КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» пропо-
нується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди 
можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомирська обл., м. 
Житомир, майдан С. П. Корольова 4/2. Тел.: (0412) 48-12-12.

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

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

1. Житл. буд. заг.пл. 68.80 м.кв. з надвірними буд. та земел. діл. пл. 0.0886 га К/№ 
1822510100:01:008:0024, за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Червоних 
партизан, 53. Дата торгів: 20.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот 
№287330 (уцінено лот № 280780);

2. Житл. буд. заг.пл. 137,7 кв.м., житл. пл. 55,6 кв.м., та земел. діл. пл. 0,022 га, 
К/№ 18101363:00:07:022:0018 за адресою: м. Житомир, вул. Новопівнічна, 26 А. Дата 
торгів: 20.07.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №287329 (уцінено 
лот № 278771);

3. Земел. діл. К/№ 1820983901:01:001:0167, пл. 0.25 га за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Калинівська. Дата торгів: 20.07.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №287327 (уцінено лот № 256832);

4. Земел. діл. К/№ 1820983901:01:001:0171, пл. 0.2105 га за адресою: Житомирська 
обл., Брусилівський р-н, с. Покришів, вул. Лютнева, 3б. Дата торгів: 20.07.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №287321 (уцінено лот № 277450);

5. Одноповерхова буд. механічної майстерні заг.пл. 1114,2 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Українських Повстанців, 40а. Дата торгів: 23.07.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №288115. 

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

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИ-
РАЛЬНІ, БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИ-
РАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТ-
КОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242
613,(050)5158585,(067)9040066

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезбираль-
ні,	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

•	Трактор "Джон	Дір-7710",	1999р.,	108к.с.;	
преса,	комбайн	"Мойсей	Фергюсон";	жатка	ку-
курудзи,	4-8рядна;	плуги	оборотні,	3-,4-,5-кор-
пусні;	комбайн	"Сампо"	картоплесадж.1-ряд-
ні;	обприск.причіпний,	навісний,	свіжопр.	
із-за	кордону.	0973850784,0975847243

3.6. С\Г техніка, та запчастини. 
Куплю 

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

3.8. Автозапчастини. Куплю 

•	Викуп авто	дорого,	у	робочому	стані,	мож-

ливо,	неробочі.	0678903718,0687801123.

4. БУДМАТЕРІАЛИ 

4.1. Будівельні суміші, цемент, 
пісок. Продам 

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, РАСТВОР, БЕТОН. 

ДОСТАВКА А/М ЗИЛ. 0677905739,447067

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОН-
СУЛЬТАНТОМ НА РИНКУ ЮРИДИЧ-
НИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗА-
РУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА! 
0661696057,0500264993,ENGROUPCON
SULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

•	Кредит до	100	000	грн.	без	справки.	Кре-

дитная	карта	до	50	000	грн.Перекредитуем	

ваши	кредиты	до	200	000	грн.	0676917120

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

ЕВАКУАТОР ПО МІСТУ ЖИТОМИРУ, ОБ-
ЛАСТІ ТА УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИ-
НА -5 М. БУДЬ ЯКА ФОРМА ЗАВАНТА-
ЖЕННЯ 0980066600,0976646575

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ТА ДОПОМОГА НА ВІДСТА-
НІ В СКЛАДНИХ СІМЕЙНИХ ОБСТАВИНАХ, 
ВИРІШЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН. ДО-
ПОМОГА В БІЗНЕСІ, КАР`ЄРІ, ЖИТТІ, НА 
УСПІХ. ПОВЕРНУТИ КОХАНУ ЛЮДИНУ 
- ЗБЕРЕЖУ СІМ`Ю. 0689389199

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	250	до	
2000грн	за	1	грамм),коралові	буси,	бивні	
мамонта,	зуби	кашалота.	Старовинні	іко-
ни,	картини	до	1990р.,	ордена,	медалі,	кни-
ги	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;	Лю-
блін-11.40.	(099)2861600;(063)8967762;(06
7)9112004;+

ПОВЕРНУ УСПІХ І УДАЧУ В ЖИТТІ, ДОПО-
МОГА НА ВІДСТАНІ У ПРОБЛЕМАХ СІМ`Ї, 
БІЗНЕСУ, КАР`ЄРИ, КОХАННЯ, САМО-
ТНОСТІ. 0683706105,0732232983

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	
для	виробництва	шлакоблоку:	прес	шла-
коблочний,	прес	полублоків,	транспортне	
обладнання	і	т.п.	(067)5669709

•	Постійно закуповуємо	вугілля	дерев-
не	з	твердих	та	м`яких	порід	деревини.	
0981554242.
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

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

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	
"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	
або	пакети.	0981554242.

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

• ПРОДАМ САДЖАНЦІ БЛАКИТНОЇ ЯЛИ-
НИ,  3  РОКИ,  40-50  ГРИВЕН  (30ШТ., 
40ГРН./ШТ.). МОЛОДІ ДЕРЕВЦЯТА ШОВ-
КОВИЦІ 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 ПОЛІЄТИ-
ЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ. 
0505580047,447919

8.20 Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ВИ-
ДАНИЙ ЖДТУ НА ІМЯ ЛОРИНЕЦЬ АРТУР 
АНДРІЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕ ДІЙСНИМ.

8.23. Інше. Продам 

•	Папір обгортковий,	крафт,	кондитерський,	
парафінований,	підпергамент,	картон.	Розмо-
тування	рулонів,	порізка	на	формати.	Скотч,	
стретч,	дисперсія	ПВА.	0504030742,097001
0729,0577581551

8.24. Інше. Куплю 

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

•	Куп. токарську	оснастку,	верст,	леща-
та,	патрони,	фрези,	свердла,	розгортки,	
мітчики,	різці.	оlegsustrikoff@gmail.com,	
0968709687

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

ТОВ «Житомирбуррозвідка»
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН

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

ТОВ «Аріадна-Полісся»

067-410-16-06

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

Залізний порт, Лазурне

від 1680 грн

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

10 днів

40 грн за м2

Професійна  пральня килимів
«ЧИСТИЙ КИЛИМ»

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

ДОСТУПНІ ЦІНИ

ВІДМІННА ЯКІСТЬ

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

● Перші моделі холодильників 
були зроблені з дерева і за розмі-
рами були вдвічі більші, ніж авто-
мобіль. У 1911 році це диво техні-
ки продавала компанія General 
Electric за $1000.

● Посудомийну машину ви-
найшли ще 1886 року у США. 
Машину приводив у дію ручний 
механізм. До речі, винайшла її 
жінка, дуже багата особа і про-
сто світська левиця Жозефіна Коч-
рейн, якій набридло, що прислуга 
б’є її фарфор

● Тостери з’явилис я ще 
у 1905 році, а от завоювали світ 
після 1933 року, коли «винайшли» 
нарізний хліб.

● 1806 рік – винайшли ка-
воварку. Окріп наливали крізь 
дрібне сито, на яке насипали 
мелену каву.

● 1825 року у США видано 
перший патент на звичайну газо-
ву плиту. Німець Лебен придумав 
газовий пальник, яка діє на наших 
кухнях і донині.

● У 1922 році з'являється блен-
дер – моторчик з обертовими но-
жами. Він розмішував сироп із 
холодною вуглекислотою.

● 1945 рік –  перемога! Пер-
с і  Спенсер винайшов СВЧ. 
У 1947 році мікрохвильовки 
надійшли у продаж. СВЧ-піч 
важила 340 кг –  люди-то у той 

час сильніші були. І  висота 
приладу була 175 см, не те, що 
у наш час!

● У 1782 році винайшли ручну 
пральну машину. Спеціальна ру-
коятка приводила машину в дію. 
Електрична пральна машина 
з’явилася у 1906 році.

● У Британії  у 1901 році 
з’явився перший вакуумний 
пилосос. Він перевозився за 
допомогою кінного воза. При 
роботі апарат залишався зовні, 
а в приміщення підбивалися 
шланги, якими чистилися ки-
лими. Потужність апарату ста-
новила 5 кінських сил.

Гороскоп на тиждень 27 червня - 3 липня

ОВЕН
Ваші бажання та за-

думи будуть виконува-
тися настільки, наскіль-

ки вони щирі й не суперечать 
інтересам інших людей. Не вар-
то заперечувати свої промахи.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте зібрані, і ви 

зможете встигнути 
зробити багато чого, 

практично не відчуваючи втоми.
БЛИЗНЮКИ
Підвищиться ваша 

соціальна активність, у 
вас з'явиться можливість 

управляти ситуацією, впливати 
на події. Вихідні – для рідних і 
близьких.

РАК
Постарайтеся по-

бороти гостре бажан-
ня вплутатися в авантюру, якщо 
таке виникне. Прислухайтеся до 
порад надійних людей, вони до-
поможуть вам.

ЛЕВ
Не відмовляйтеся 

від допомоги друзів, 
але й не намагайтеся передати 
всю відповідальність іншим. У 
професійній сфері постарайтеся 
не форсувати події. 

ДІВА
Інтуїція – ваш ві-

рний і надійний друг. 
Варто навчитися їй довіряти, 
принаймні – на цей період.

ТЕРЕЗИ
Насичений подіями, 

діловими й особисти-
ми зустрічами період. 

Гарний час для вирішення тер-
мінових питань.

СКОРПІОН
На вас очікує без-

ліч  різноман іт ни х 
приємних подій. Ваші 

творчі та ділові проекти при-
несуть прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Почат ок  т и ж н я 

може викликати у вас 
розчарування. Однак ви будете 
повільно, але вірно просуватися 
до намічених цілей.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся ство-

рити для себе опти-
мально зручний режим роботи, 
що дозволяє ощадливо викорис-
товувати час і сили.

ВОДОЛІЙ
Вам стануть у нагоді 

ініціативність і рішу-
чість. Буде можливість 

виходу на більш високий про-
фесійний рівень з гарними пер-
спективами. 

РИБИ
Не бійтеся пере -

шкод, які виникатимуть 
на вашому шляху, вони цілком 
переборні. Вас можуть пораду-
вати звістки здалеку. 

Цікаві факти про побутову техніку

27
червня
середа

28
червня
четвер

29
червня

п’ятниця

30
червня
субота

1
липня
неділя

2
липня

понеділок

3
липня

вівторок

+ 14°
+ 26°

+ 20°
+ 27°

+ 20°
+ 28°

+ 18°
+ 20°

+ 13°
+ 16°

+ 13°
+ 19°

+ 14°
+ 22 °

743 741 736 731 737 737 737
ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ ТИСК, ММ



У полоні стихії
Жанр: драма, пригоди
Дві волелюбні душі рано чи пізно повинні 

були зійтися разом. Так і сталося – на Таїті 
зустрілися Тамі Олдхем і Річард Шарп. Вони 
дуже люблять подорожувати, особливо мо-
рем. А ще більше вони люблять одне одного. 
Один багач запропонував їм доставити за 
сотні миль елітну яхту з Таїті в Сан-Дієго. Це 
повинна бути відмінна поїздка, хоч і трохи 
складна через відстані. Але вони не враху-
вали однієї обставини – насувається ураган 
5-го рівня. Їм не те що зберегти яхту – вижити 
буде складно. І навіть якщо вони залишаться 
цілими, не факт, що хтось знайде маленьку 
яхту серед просторів Тихого океану.  

Здичавіла 
Жанр: драма, трилер, жахи
Усе своє життя 16-річна Анна росла 

далеко від людей. Єдиним, кого дівчинка 
постійно бачила, був чоловік, якого вона 
називала Тато. Чоловік завжди приховував 
усе про походження Анни. Але так не могло 
тривати вічно – дівчина потрапила у справ-
жній світ. Там її знайшла шериф Еллен зі 
своїм 16-річним братом Реєм. Тепер Анна 
може розраховувати на повний захист. 
Тільки ось дівчина параноїдально боїться 
ночі, адже батько їй розповідав про жахли-
вих монстрів, які ходять у темряві. Чоловік 
завжди говорив, що Анна особлива, тому 
чудовиська будуть полювати за нею.  

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 ви-
являється 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.  

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-професі-
оналів, 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. 

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

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

Закриття 74-го  
театрального сезону
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