15-річний бердичівлянин
підозрюється в жорстокому вбивстві
жінки з незрозумілих мотивів
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РЕКОМЕНДОВАНА
ЦІНА

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

ВОДОКАНАЛ
ОБІЦЯЄ
ВІДШКОДУВАТИ
ЗБИТКИ,
нанесені
житомирянам
після
відключення
води
с. 10

Нектар
«Мультифруктовий»
ТМ «Садочок»

вул. П. Болбочана, 58

14 70

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

Мін. вода «Куяльник»,
«Куяльник Новий», 1,5 л
ТМ «УМВ»

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

Морозиво Ріжок
«Тоффі» 70г ТМ «Рудь»

4 35

8 55

16 50

9 10

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)
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У серпні перші У Житомирі відзначили
100 вчителів
День Національної поліції
навчатимуться
практичному
застосуванню
Lego на уроках
Аліна Бойко

У середу, 4 липня,
на майдані Корольова
відбулось урочисте
святкування Дня Національної поліції.

Цьогоріч першокласники Житомирщини в повному
обсязі забезпечені
конструкторами
LEGO для навчання
ігровими та діяльнісними методами.
За словами заступника начальника управління освіти
облдержадміністрації Ольги
Липовецької, у серпні 100 вчителів початкової ланки проходитимуть відповідні тренінги щодо
використання LEGO-комплектів
у навчанні. Далі вони ділитимуться знаннями, досвідом та
навичками з іншими педагогами
на місцях.
Тренінги для вчителів перших класів будуть проводити
тренери The LEGO Foundation
для впровадження ігрових та
діяльнісних методів навчання
з конструкторами. Нагадаємо,
що на Житомирщині вже минулого року чотири освітні заклади
брали участь у пілотному проекті
Нової української школи. Вчителі
та діти цих класів вже працювали
з наборами LEGO.
За словами методиста початкового навчання обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти Тамари Трохименко, завдяки таким наборам діти
зможуть вчитися і формувати

предметні та ключові компетентності на більш високому рівні.
Це дуже цікаве і захоплююче
заняття, котре розвиває уяву,
творчість та мислення.
За допомогою наборів «Шість
цеглинок» для дітей можна провести цікаві заняття. Наприклад,
будувати вежі, не лише традиційним методом, але й у хаотичному порядку, щоб «цеглинки» врівноважували одна одну
і спільно тримали конструкцію.
Складати літери та різні фігури
з конструктора, проводити математичні дії з наочним прикладом
на елементах набору LEGO. Та
багато інших видів практичних
занять можна проводити з цими
конструкторами.
Додамо, Житомирщина в числі перших в Україні безкоштовно
отримала більше 15 тисячі наборів
«Six Bricks» та понад 1200 LEGO
Play Box в рамках Меморандуму
про взаєморозуміння між Міністерством освіти України та The
LEGO Foundation.
Нагадаємо, що минулого року
на Житомирщині 10 закладів дошкільної освіти також були повністю забезпечені для навчання
дошкільнят наборами LEGO. За
інформацією управління освіти
і науки, і педагоги, і діти задоволені таким методом навчання.
The LEGO Foundation проводить
тренінги для вчителів для якісного
практичного застосування наборів
LEGO у навчанні дітей, а також
створено багато посібників для
роботи з цими наборами.

Саме три роки тому у 33 містах
України почали своє перше патрулювання патрульні поліцейські.
"Сьогодні Всеукраїнський день
Національної поліції, і також 3 роки
тому патрульна поліція вперше
у тридцяти трьох містах України виїхала на своє перше патрулювання.
Тому з нагоди нашого професійного
свята цей день, 4 липня, ми зустрічаємо з громадою, аби донести до людей, що поліція – це не є щось погане.
Важливо також і те, що у разі потреби до поліції обов'язково слід звертатися, з нею потрібно спілкуватися та
контактувати при нагоді. Першою
чергою, сьогоднішній захід направлений на молодь, аби в суспільстві вже
відходили в минуле, руйнувалися
стереотипи про поліцію та правопорядок, а підростаюче покоління вже
формувало свою думку. Зокрема,
сьогодні діти танцюватимуть на нашому заході танець поліцейського та
багато іншого",– розповіла інспектор
зв’язків з громадськістю патрульної
поліції Житомирської області Світлана Зіляк.
З цієї нагоди для містян розгорнули виставку зброї, техніки та
транспорту, якими зараз користуються поліцейські.

"Тут представлена техніка для
забезпечення громадського порядку:
шоломи протиударні, комплекси захисту ніг, рук та тулуба (у нас його називають «робокоп»), також щит, який
використовується при масових заворушеннях",– розповіли поліцейські.
Працівників правоохоронних
органів, за їх словами, дуже тішить
думка, що житомиряни почали більше довіряти поліцейським. Доказом
тому є денна статистика викликів.
"Я працюю у поліції майже рік,
мені дуже подобається. За роки іс-

нування поліції у житомирян дійсно
змінилась думка про правоохоронні
органи. Доказом тому є кількість
опрацьованих викликів на лінії "102".
Якщо раніше це було максимум 60,
то тепер за ніч ми опрацьовуємо
більше 100 викликів, люди довіряють нам. Нехай це навіть буває
часом виклик, аби допомогти зняти кота з дерева, проте це свідчить
про довіру житомирян",– розповідає
поліцейський роти тактико-оперативного реагування, капрал поліції
Пилип Хоменко.

Підрядник розповів, де і коли
перекриють рух у Житомирі
через ремонт дороги
Алла Герман

Зараз роботи з капітального ремонту
проїжджої частини на
першій ділянці вулиці
Перемоги майже завершені.
Якщо погодні умови будуть
сприятливими, то вже з п'ятниці,
13-го липня, ремонтні роботи виконуватимуться на іншій ділянці – від вулиці Сціборського до
Домбровського. Про це 9 липня
журналістам «20 хвилин» розповів підрядник, директор ТОВ «Ас-

фальт Плюс» Размік Петросян.
«Сьогодні ми ще будемо вирівнювати бордюри. Хочу відмітити,
що минулого тижня ми перекривали дорогу від майдану Визволення до вулиці Сціборського. Всього
на першій ділянці було укладено
близько 6,5 тисячі квадратних
метрів нового асфальтобетонного покриття проїжджої частини.
Зараз ми продовжуємо займатися підготовчими роботами. Це
стосуєтья вирівнювання бортів.
Також замінюємо люки колодязів на нові, де є така необхідність.
Триватимуть підготовчі роботи
до 11 липня. І якщо погодні умови будуть хороші, то в четвер ми
інформуємо ТТУ і мешканців, що
з п'ятниці до неділі буде перекрито дорогу з вулиці Сціборського

до Домбровського», – повідомив
Размік Петросян.
За словами підрядника, багато
людей незадоволені тим, що дорогу
повністю перекривають. Втім, на це
є вагомі причини.
«Чому ми повністю перекривамо дорогу? Тому що перекривати
дорогу частинами – це нереально,
адже вкладається асфальт не простий типу Б, а асфальт типу А. Його
потрібно вкладати повністю по
платформі, скільки є, стільки й покласти, щоб потім не залишалося
швів і він не вибивався. На жаль, не
всі розуміють, що це необхідність»,–
пояснив Размік Петросян.
Як повідомили в управлінні
комунального господарства Житомирської міської ради, вартість
робіт складає 3,4 мільйона гривень.
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Культура

Незабаром у Житомирі може з'явитися
пам'ятник Володимиру Шинкаруку
Алла Герман

У рамках проекту
«Бюджет участі» на
вулиці Михайлівській
планують встановити
бронзовий пам'ятник
видатному житомирянину Володимиру
Шинкаруку.
Бронзовий пам’ятник Володимиру Шинкаруку із гітарою в руках
на вулиці Михайлівській стане візитівкою нашого міста, як колись нею
був він сам. У цьому переконаний
автор проекту – син поета і музиканта Федір Шинкарук.
«Мій Житомир мене посвятив
у любов, у любов до людей і до рідного краю» – це слова Володимира
Шинкарука. Мабуть, немає житомирянина, який би не знав його як письменника, науковця, великого педагога, автора і виконавця власних пісень,
ведучого і просто щиру людину, яка

дуже любила своє місто, пишалася
ним і робила все задля того, аби ним
пишалися прийдешні покоління»,–
зазначив Федір Шинкарук.
Описуючи свій проект, автор
розповідає, що сьогодні городян
та гостей Житомира приваблюють
численні пам’ятки історії.
«З нашим містом пов’язані життя
та діяльність багатьох видатних людей. Про них нагадують пам’ятники
та меморіальні дошки, що стали
невід’ємною частиною сучасного та
історичного Житомира. У місті діє
краєзнавчий музей з багатою картинною галереєю, меморіальні будинкимузеї академіка Сергія Корольова
та письменника Володимира Короленка, єдиний у нашій країні музей
історії космонавтики, літературний
музей та інші. Впродовж останніх
десятиріч в Україні стали популярними порівняно невеликі бронзові
скульптури, в яких увіковічені видатні
особистості, літературні персонажі,
герої фільмів. Ці пам’ятники приваблюють жителів міста та туристів,
стають улюбленими місцями зустрічі»,– написав Федір Шинкарук.
За словами житомирського
краєзнавця Георгія Мокрицького,

Михайлівську вважають візитівкою
Житомира, люблять як найпривабливішу вулицю рідного міста. «Приїжджі поспішають до неї, щоб отримати перше враження про Житомир,
подихати його історією», – написав
краєзнавець.
Автор запевняє, що бронзовий
пам’ятник видатному житомирянину сучасності – Володимиру
Шинкаруку може стати «душею»
Михайлівської і самого Житомира,
тією особливою родзинкою, що буде
ще більше приваблювати людей.
«Упродовж багатьох років він
поєднував велику культурно-освітню роботу з музично-пісенною
творчістю, активними концертними
виступами перед молоддю, ветеранами війни і праці, трудівниками
сільського господарства і промисловості, школярами, студентами,
військовослужбовцями. Володимир Шинкарук виховав плеяду
талановитих митців, педагогів, був
постійним ведучим найбільших
культурно-масових заходів як у нашому місті, так і всеукраїнського
масштабу, був почесним громадянином Житомира. Маючи неабиякий талант, Володимир Шинкарук

одержував не одну пропозицію переїхати до столиці, але залишався
вірним сином свого міста, яке він
щиро любив і яким пишався», – написав Федір Шинкарук.
Також автор зізнається, що в нашому житті, на жаль, присутній
негатив. Але всі, хто знав Володимира Шинкарука, пам’ятають його
як дуже щиру, веселу, з глибоким
гумором людину.
«Біля нього не було сумно. Всі
згадують його як людину-свято. На
творчих вечорах Володимира Шинкарука завжди був аншлаг. Пам’ятник
буде улюбленим місцем зустрічі друзів, закоханих, просто відпочиваючих, який буде приносити гарний
настрій»,– запевняє автор проекту.
Варітість реалізації проекту становить близько 1 млн 200 тис. грн.
А саме: виготовлення моделі з гіпсу – 240 тис. грн; бронзове лиття
скульптури – 600 тис. грн; встановлення скульптури – 150 тис. грн та
непередбачені витрати 20% вартістю
198 тис. грн.
Незважаючи на значущість такої видатної постаті сучасності, як
Володимир Шинкарук, думки житомирян щодо даної вартості про-

екту розділилися. Дехто вважає, що
вартість надто велика.
«Я все розумію. Але за 1,8 мільйона. Це вже занадто!» – написав
Микола Приставський.
«Знову памятник. Воду нормальну для міста зробіть, дороги,
транспорт»,– вважає Петро Хабазня.
Але інша частина містян, навпаки, говорить, що це вже давно пора
було зробити.
«Володимир Шинкарук – це поетична і музична легенда Житомирщини, дюдина, яка оспівувала наш
край і, безумовно, заслуговує на величезну людську шану. Моя родина
однозначно підтримує пропозицію
його увіковічення!» – написав Ігор
Чижевський.
Також є й ті, хто «за» встановлення пам'ятника, але оплатити його
мають самі люди.
«Я – за пам'ятник. Міська
рада нехай дозволить, а бажаючі
скинуться і поставлять, якщо так
вже хочеться», – сказав житомирянин Борис.
Зазначимо, проголосувати за
проекти, які вважають найбільш
потрібними для втілення в місті,
житомиряни зможуть з 10 жовтня.
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Про перспективи
Житомирського аеропорту
Нещодавно два літаки авіакомпанії YanAir в один день через
технічні проблеми були вимушені
здійснити аварійні посадки в Одесі та Києві. Як наслідок, компанія,
яка є власником Житомирського
аеропорту та з 30 липня планує запустити рейс «Житомир-Батумі»,
ризикує втратити сертифікати на
право здійснювати пасажирські
авіаперевезення.
Це не перший подібний інцидент з даним авіаперевізником.
Влітку 2016 року компанія відмінила декілька рейсів через поломки літаків. На сайті компанії
зазначено, що її флот складається з 9 літаків. Середній вік літаків
становить 25 років: найстарішому
літаку 30 років, а найновішому – 20.
Для порівняння: середній вік літаків іншого авіаперевізника – МАУ
близько 12 років. Житомирський
аеропорт, який мав стати базовим
для YanAir, починаючи з 2014 року
планувався для внутрішніх рейсів,
а з 2016 – для міжнародних. Але
маємо лише те, що перші рейси
з Житомирського аеропорту відбудуться лише у 2018 році.
Основна проблема аеропорту – це злітна смуга, яка закоротка
для посадки Боїнгів та Аеробусів. Минулого року злітну смугу
прийняли на комунальний баланс
Житомира, щоб мати можливість
залучити бюджетні кошти на її ремонт. Але за рік ситуація суттєво
не змінилася.
Наразі перспектива Житомирського аеропорту виглядає так:
аеропорт буде використовуватися
в якості майданчика для ремонту та технічного обслуговування
літаків. Літаки наразі прилітають
до Житомира саме для технічного
обслуговування та ремонту. Враховуючи, що на території аеропорту
добудовують два ангари, скоріше
за все, він розглядається авіакомпанією як своєрідний технічний
базовий аеропорт.
Про нього згадували під час виборів, коли його вміло використовували у своїх кампаніях та при появі
можливості пропіаритися на цій
темі. Якщо врахувати, що завантаженість аеропорту Бориспіль значно
менша від половини його потужності
(один працюючий термінал з трьох)
та ще меншу завантаженість аеропорту «Жуляни», перспективи Житомирського аеропорту виглядають
сумнівними. Як би не хотілося, щоб
Житомирський аеропорт функціонував на повну, найближчі 2–3 роки
цього не буде.

Події
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Понад 1400 містян подали
документи на отримання
карти житомирянина
Аліна Бойко

Ще 2 липня стартував збір документів
на оформлення внутрішнього паспорту
житомирян.
Сьогодні понад сотня житомирян саме пільгової категорії,
аби подати копії документів на
оформлення карти, ще о 8 ранку займають чергу біля одного з пункту збору інформації
житомирян.
«Вже є кілька десятків карток,
оформлених не на соціальній
основі, проте переважна більшість – це пенсіонери. Це повноційна банківська карта з фотографією, зі штрих-кодом, з подвійним
чіпом, вона безконтактна, нею
можна буде розраховуватись не
тільки в транспорті, але й у будьякому магазині; на неї будуть
здійснюватись будь-які види зарахувань: пенсії, соціальні допомоги,
заробітні плати і т.д", – розповів
заступник начальника Житомирського обласного управління АТ
«Ощадбанк» Микола Шульга.
Пенсіонерка Олена Вікторівна
вже декілька днів слідкує за потоком людей та тримає в тонусі
живу чергу. Проте про переваги
карти так і не знає; переконує, що
карта обов'язково стане необхідною, але у майбутньому.
«Я вже не перший день стою
в черзі і намагаюсь контролювати
потік людей, аби ніхто не пройшов не під своїм номером. Сьогодні я буду 17. Сусідка сказала,
що потрібно оформити карту, бо
потім не зможу отримати пенсію,
ось тому я тут», – розповіла житомирянка Олена Вікторівна.

«Ми намагались організувати
чергу та пояснити, щоб приходили
за часом, але вони, на жаль, не слухають. Пенсіонери впевнено стоять
і нікуди не хочуть йти. Розігнати їх
ми не можемо. Вони самостійно
слідують, хто за ким йде»,– кажуть
працівники «Ощадбанку».
Переважна більшість охочих
оформити карту не розуміє її
призначення. Чи збирається
міська влада проводити інформаційну роботу з населенням та
розповідати про бонуси і переваги
карти житомирянина, ми запитали у заступника міського голови
Дмитра Ткачука.
«Щодо роз'яснювальної роботи з боку міста, то безумовно,
вона розпочата і буде проводитись. Звісно, інформаційна продукція буде, де будуть розписані
головні аспекти та переваги карти.
Вже публікували ряд статей про
роль і призначення карти. Чому
саме зараз це активно не робимо?
Нині тільки відкриваються точки
подачі документів, ми не хочемо
надмірно активізувати людей, аби
не створювати великих черг. Тому
інформаційна кампанія розпланована на кілька періодів, щоб дозо-

вано збільшувати інформованість
та попит. Я знаю, що є ті, хто побіг
у перший день, але не бажано, аби
всі 50 тис. пільговиків штурмували точки збору інформації. Тому
у міру розгортання пунктів прийому заяв будемо проводити додаткову інформаційну кампанію
За словами заступника начальника Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк»
Миколи Шульги, орієнтовна дата
видачі карток – друга половина
серпня.
«Орієнтовно видачу карток
ми плануємо розпочати у другій половині серпня. За перший
тиждень понад 1400 документів
подано клієнтами. До кінця цього
тижня ми плануємо відкрити ще
один пункт збору документів –
Богунське УПСЗН, а також плануємо збільшити кількість робочих
місць у Корольовській райраді», –
розповідає Микола Шульга.
Карту для людей із соціальними пільгами банк видає безкоштовно. Для житомирян без пільг
вартість внутрішнього паспорту
містян – 120 грн.
«Відповідно до договору,
в разі, якщо клієнт із соціальною

пільгою, то карту видаємо безкоштовно. Для звичайних житомирян – 120 грн, але якщо ви будете
отримувати зарплату через карту
нашого банку, тоді вартість буде
залежати від договору з організацією», – розповів заступник начальника Житомирського обласного управління АТ «Ощадбанк»
Микола Шульга.
Точної дати, до якої можна
оформити карту житомирянина,
поки немає. Все залежить від старту проекту з розрахунків картою
у громадському транспорті.
Нагадуємо, для отримання
картки житомирянина громадянин подає відповідну заяву та
наступні документи:
• Паспорт та ІПН (ідентифікаційний код)
• Копію реєстраційного номера облікової картки платника
податків (крім фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомили про це
відповідальний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті).
• Документ, що підтверджує
реєстрацію місця проживання
у м. Житомирі та/або копію довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, що підтверджує проживання у м. Житомирі,
з пред'явленням оригіналів.
• Кольорову фотографію (3х4
або 4х6) у разі відсутності такої
у документах, що посвідчують
особу.
• Для пільгової категорії –
пільгове посвідчення.
• Для працевлаштованих
у м. Житомирі – довідка з місця
роботи.
• Для студентів навчальних
закладів м. Житомира – студентський квиток або довідка з навчального закладу.

Ейфелевій вежі бути у Житомирі:
де саме - розповів головний архітектор
Алла Герман

22-метрову Ейфелеву вежу встановлять
біля входу до Політехнічного університету.

За словами головного архітектора Юрія Безбородова, було
розглянуто декілька локацій,
де встановити подарунок. Втім,
підприємцю, який її виготовив,
місце у парку ім. Гагаріна не сподобалося, оскільки біля мосту
йде пониження рельєфу.
«Проговорювалось місце біля
входу до Політехнічного університету, і керівництво університету не за-

перечує»,– сказав Юрій Безбородов.
На запитання журналістів, чи
враховується при цьому думка
житомирян, наприклад, якщо
людям не подобається дане місце, то головний архітектор зазначив, що враховується.
«Звичайно, що враховується. Але, на жаль, ми не можемо
встановити вежу у парку, як того
бажають житомиряни», – розпо-

вів Юрій Безбородов.
Нагадаємо, зменшену копію
Ейфелевої вежі мали встановити
у Коростені, але міська рада так
і не визначилася з місцем. Отже,
підприємець вирішив подарувати
конструкцію житомирянам. Раніше сконструювати вежу планували
біля мосту в парку Гагаріна. Споруда повинна була зафіксувати та підсилити ефект пішохідного мосту.
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Актуально

На Житомирському маслозаводі
розповіли, що викидатимуть у річку
через новий трубопровід
Ольга Сідлецька

У суботу, 7 липня,
близько 11:00 житомирські активісти
виявили неподалік
паркану заводу «Рудь»
траншею, що вела до
річки.
Оскільки роботи велися у вихідний день і жодних попереджуючих табличок про це не було,
активні житомиряни запідозрили,
що ПАТ «Житомирський маслозавод» збирається здійснити шкідливі викиди у річку.
Активіст Ігор Малі розповідає, що 9 липня він разом з представниками екоінспекції області
і рибоохоронного патруля був
біля тієї самої траншеї. «До нас
вийшов представник компанії
«Рудь», повідомив, що вони усувають припис від Держекоінспекції, але жодних документів при
цьому не пред`явив. На територію
заводу теж ніхто не запросив, щоб
продемонструвати, що труба для
скиду атмосферних опадів буде
виходити з очисних споруд», – наголосив Ігор Малі.
Журналісти газети «20 хвилин»
отримали офіційну відповідь
ПАТ «Житомирський маслозавод»
з приводу ситуації, що склалася.
У компанії «Рудь» запевняють, що
все законно, а траншея вирита для
трубопроводу, який згідно з при-

писом Державної екологічної інспекції у Житомирській області забезпечить скид атмосферних опадів
з підприємства до річки Тетерів.
«На основі Припису Державної
екологічної інспекції у Житомирській області № 55/04 від 19 червня
2018 року ПАТ «Житомирський
маслозавод» повинно забезпечити
скид атмосферних опадів із території підприємства до урізу річки
Тетерів, по випусках № 1 і № 2, які
виходять з території підприємства.
Згідно діючого дозволу на спеціальне водокористування № 65/
ЖТ/49д‑17 від 23.11.2017 року та згідно Припису Державної екологічної
інспекції, підприємство також повинно облаштувати місця відбору
проб води, які проводять лабораторії контролюючих органів для
вияснення показників забруднення
атмосферних опадів з випусків
№ 1 і № 2 в місцях, встановлених
в чинному дозволі на спеціальне
водокористування № 65/ЖТ/49д‑17
від 23.11.2017 року», – йдеться в офіційному повідомленні ПАТ «Житомирський маслозавод».
У компанії «Рудь» зазначають:
«Виконуючи Припис Державної
екологічної інспекції, маючи чинний Дозвіл на спеціальне водокористування на скид атмосферних
опадів по випусках № 1 і № 2 до
урізу річки Тетерів, на підприємстві проводяться узгоджені роботи
по прокладанню трубопроводу від
території підприємства, по схилу,
до урізу річки Тетерів».
Журналісти «20 хвилин» звернулися за фаховим коментарем до
в. о. начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській

області Сергія Зибалова. Сергій Володимирович розповів, що під час
перевірки на ПАТ «Житомирський
маслозавод» було зафіксоване порушення, і екоінспекція виписала припис задля його ліквідації:
«У нас була планова перевірка
цього підприємства, в ході якої
було встановлено, що зливові води
мають скидатися в річку, але вони
стікали по рельєфу місцевості.
Так не повинно бути, оскільки на
рельєфі місцевості і різні забруднюючі речовини можуть буть, які
будуть зливатися в річку. Це в їх
передбачає дозвіл на спецводокористування, тому, враховуючи це,
було надано припис, що вода повинна скидатися по трубі. По-друге,
якщо з труби буде стікати, і ми,
і вони зможемо з`ясувати якість
води, що стікає. Приїхати і відібрати проби води трохи нижче
і вище тих місць, де вони скидають,
і на самому місці скиду.
На запитання, яким чином атмосферні опади потраплятимуть
до річки, Сергій Володимирович
відповів так: «У підприємства
є очисні споруди для цієї води,
і через них вона проходить. Дозвіл на користування передбачає
гранично допустимі норми забруднюючих речовин, які можуть
буть у воді і скидатися в річку, вони
мізерні. Ми повинні цих норм дотримуватися».
Активісти зафіксували, що
під час прокладання траншеї для
трубопроводу було пошкоджено
коріння дерева і кілька кущів. Ми
поцікавилися у Сергія Зибалова,
чи понесе підприємство за це якусь
відповідальність.

«Я виїжджав на місце і бачив,
що там коріння одного дерева
пошкоджене і кущі були пошкоджені. Іншим шляхом, тобто так,
щоб не пошкодити насадження,
зробити не можна було. Вони виконують наш припис», – розповів в. о.
начальника Державної екологічної
інспекції у Житомирській області.
У офіційній відповіді компанія
«Рудь» обіцяє, що після закінчення робіт територія прокладання

трубопроводу буде прибрана і приведена в належний стан.
Сергій Володимирович зазначив, що вони обов`язково згодом
приїдуть і перевірять, чи належним чином виконані роботи
з благоустрою території навколо
прокладеного трубопроводу. Житомирські активісти зазначають,
що теж не залишаться осторонь
і візьмуть це питання під свій
контроль.

За їзду «під градусом» – до в`язниці
Ольга Сідлецька

Народні депутати
схвалили в першому
читанні законопроект,
у якому пропонується
за кермування напідпитку саджати за
грати.
У пояснювальній записці до
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо запобігання
смертності на дорогах» зазнача-

ється, що в Україні вдвічі вища
смертність на дорогах за середній
показник країн ЄС.
«Показник смертності на дорогах в Україні – 106 осіб на 1 млн
населення – майже вдвічі випереджає середній показник країн Європейського Союзу та показники всіх
країн ЄС. У таких країнах, як Швеція і Велика Британія, смертність
на дорогах в три рази менша, ніж
у нас»,– йдеться у тексті документу.
Статистичні дані щодо кількості
загиблих у ДТП в Україні шокують:
щодня в дорожньо-транспортних
пригодах гине в середньому 10
людей, а 100 отримує різного ступеню тілесні ушкодження. Отже, за
цими показниками наша держава –
у числі лідерів у Європі. На водіїв,

які перебувають за кермом у стані
алкогольного сп`яніння, припадає
37% ДТП від загальної кількості.
Згідно зі статистикою Генеральної прокуратури України,
у 2014 році було вчинено 10196
злочинів, передбачених статтею
286 КК (з них таких, що призвели
до загибелі людей, тобто кваліфікованих за частинами 2, 3 статті 286
КК, – 2096), у 2015 році ці показники склали 10905 та 2104 відповідно.
«Метою законопроекту є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів
з порушенням правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують
транспортними засобами у стані
алкогольного сп'яніння або у стані,

викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих
засобів», – йдеться у законопроекті.
Отож, які ж зміни чекають на
водіїв у випадку схвалення законопроекту в цілому. По-перше,
адмінпокарання замінять на кримінальне покарання. Пропонується карати водія, який сів за кермо
у стані алкогольного сп`яніння або
у стані, викликаному вживанням
наркотичних або інших одурманюючих речовин, позбавленням
волі на строк від восьми до десяти
років з позбавленням права керувати транспортними засобами
на строк десять років. Наразі це
адміністративне порушення.
По-друге, законопроектом передбачено, що особа, яка позбав-

лена права керувати транспортним засобом, не маючи права на
керування транспортним засобом
керувала ним, каратиметься позбавленням волі на строк п’ять
років з позбавленням права керувати транспортними засобами
пожиттєво.
По-третє, зросте відповідальність для випадків ДТП зі смертельними наслідками. Пропонується саджати до в`язниці на 15
років, а не на 10, як зараз, у разі
скоєння ДТП у стані сп'яніння,
яке призвело до загибелі людей.
Чи підтримають нардепи законопроект у цілому – невідомо, але
те, що з горе-водіями, які сідають
за кермо під градусом, потрібно
боротися – цілком очевидно.
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Про важливе

Юлія Тимошенко: Нова Конституція

має бути суспільним договором, який
зруйнує монополізм олігархів на владу
Новий суспільний
договір, тобто нова
Конституція – це головна умова для побудови справедливої та
сильної України.
Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні
на прес-конференції у Києві.
За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне
завдання – закріпила державність,
але водночас має низку вад.
По–перше, Конституція дефакто «цементувала кланово-олігархічні домовленості»: «Чинна Конституція стала міжолігархічним,
а не суспільним договором. Саме
тому потрібне ухвалення нового
Основного закону, який працюватиме в інтересах народу, а не кланів».
По-друге, саме через олігархічні
домовленості український народ
був позбавлений головного права –
бути єдиним джерелом влади.
Третя вада чинної Конституції,

за словами Тимошенко, полягає
в тому, що всі гілки влади є безконтрольними, а тому абсолютно
безвідповідальними.
«Конституція для правителів та
чиновників держави має бути правовою Біблією, але в Україні вона знаходиться в руках махрових «атеїстів»,
які не просто її не виконують, але
інколи навіть і не читали», – зауважила народний депутат.
Фундаментальною вадою
чинної Конституції, за словами
Тимошенко, є надзвичайно слабке
місцеве самоврядування: «Україна
має бути унітарною державою,
але потребує фундаментального
посилення прав місцевого самоврядування».
Ще однією проблемою, яку
створює чинна Конституція, є недовіра українців до чинної судової
системи, підкреслила лідер «Батьківщини».
«Вони вважають її несправедливою та недоступною для більшості
людей»,– зазначила вона.
Лідер «Батьківщини» зазначила,
що в чинній Конституції права та

свободи людей «ніким і нічим не
гарантовані»: «У Конституції зазначені глибокі та системні права та
свободи людей, які тотально проігноровані всіма гілками влади.
У Основному законі унормовані
абсолютно безпрецедентні права
влади і зафіксовані лише обов’язки
людей».

Юлія Тимошенко переконана, що суспільство має створити
потужну концепцію нового суспільного договору – проект нової
Конституції, який стане чітким
ультиматумом для всіх кандидатів
у президенти та який новий президент повинен винести на Всенародний референдум.

Політик впевнена, що за 9 місяців внаслідок суспільної дискусії
має народитися проект гармонійного суспільного договору, у якому
представники влади не можуть
змінювати навіть кому.
«Я як кандидат у президенти
і команда партії «Батьківщина» – однодумці з українським суспільством
щодо «перезаснування держави» на
основі нового суспільного договору,
який би закріпив права і свободи
людей, забезпечив справжні фундаментальні гарантії виконання цих
прав і свобод. Ми будемо учасниками і партнерами українського суспільства, щоб у новій Конституції
була започаткована сильна система
управління державою, якою є парламентська форма правління. Ми
маємо забезпечити систему безпеки
і оборони, яка не дозволить більше жодному агресору вломитися
в нашу країну та вбивати українців»,– наголосила вона.
Як підсумувала Юлія Тимошенко, саме новий суспільний договір
стане основою сильної держави
і сильної України.

Оновлений календар щеплень:
що варто знати житомирянам
Аліна Бойко

Міністерство
охорони здоров’я
оновило Національний календар профілактичних щеплень
відповідно до рекомендацій Всесвітньої
організації охорони
здоров'я та міжнародної практики.
Відповідний наказ набув чинності 4 липня. Згідно з новим календарем, дітей щеплюватимуть
від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз на
3–5 добу життя. Ревакцинацію у 7
років робити більше не потрібно.
«Ніяких нових щеплень в календар не було додано. Відмінена
ревакцинація від туберкульозного менінгіту (вакцини БЦЖ).
Раніше було у 14 років відмінено,
цього разу у 7 років. З точки зору
імунології, якщо зроблена одна

вакцинація, то організм увесь час
одержує інформацію про те, що
є загроза туберкульозного інфікування, і додатково вводити вакцину не є доцільним; одне щеплення
дає інформацію на все життя,
тому її зняли», – проінформувала
завідувач кабінетом профілактики
інфекційних захворювань, дитячий імунолог Людмила Головень.
Згідно з оновленим календарем,
відтепер другу дозу вакцини проти
гепатиту B дитина отримуватиме
не у перший місяць життя, а у другий. Очікується, що це дозволить
у майбутньому робити щеплення
багатокомпонентною вакциною, яка
даватиме захист одразу від кількох
хвороб – гепатиту B, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту. Людмила Вадимівна додає, що даний
календар щеплень – це практика
європейських країн.
«Ще введені зміни в календар
щеплень проти гепатиту В, тобто все те, що ми робили раніше
згідно з інструкцією до застосування препарату, все це ще раз для
роз'яснення загалу було внесено
в наказ. Якщо раніше в Україні
всім дітям робили вакцинацию від
гепатиту В в перші 12 годин після

народження, то тепер є альтернатива: якщо вагітна обстежувалась,
і двічі за результатами аналізу не
має інфікування вірусом гепатиту
В, то можна робити вакацинацію
дитині в 2, 4, 6 місяців, але тоді
через рік потрібна буде ревакцинаія. В принципі, для нас нічого
нового, бо ми так і робили раніше.
Це практика європейських країн,
і якщо ми робимо вакцинацію,
то першою чергою ми дивимось
на інструкцію до застосування
даного препарату і діємо чітко
за нею. Тому що в різних країнах
різні накази, календарі щеплень
та вікові категорії», – розповідає
Людмила Головень.
На думку імунолога, існуючий
календар щеплень дійсно потребує вдосконалення, особливо якщо
мова йде про кишкову інфекцію,
адже, як показує статистика, понад 80% хворих від загальної кількості складають саме ротавірусні
захворювання, а щеплень так і не
існує в обов'язковому списку вакцинації. Хоча в 90 країнах світу ця
вакцина вже давно представлена
в календарі.
«На жаль, ніяких додаткових
щеплень не було введено. Хоча

пропозиції були. Я особисто пропонувала ввести вакцинацію від
ротавірусної інфекції, яка проводиться дітям до 6 місяців. Вона
дуже актуальна, тому що кишкові
інфекції вийшли на перше місце
за інфекційними захворюваннями, серед них 80% – це ротавірусна
інфекція. Але поки держава, ма-

буть, за матеріальною базою не
здатна її ввести, хоча в 90 країнах
світу ця вакцина представлена
в календарі», – зазначає Людмила
Головень.
Вакцинація за календарем
профілактичних щеплень є безоплатною. Її можна зробити у сімейного лікаря або педіатра.
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Точка зору

Подорож не без
задоволення і повна моралі
Микола Корзун

День Конституції
України вперше у своєму житті довелося
відзначати у черзі на
кордоні через пункт
пропуску «Краковець».
Житомиряни, які часто прямують у більш далекі краї, мало розповідають про деталі та обставини
проходження кордону. Отож, про
реальну євроінтеграцію України
варто було б починати розповідати
якраз із того, як і за яких обставин
перетинається державний кордон
нашої держави. По-перше, перетин кордону для тих, хто подався
у закордонну подорож вперше, є
повною несподіванкою і справою із
багатьма невідомими сторінками.
Адже черга на кордоні кожного
разу може сягати від 3–4-х годин до
12–15 годин. Нам не пощастило, бо
кордон у святковий день виявився
«на замку» у повному розумінні
цього слова, а про причини такого повільного проходження ніхто
і ніде не повідомляв. Стояння і очікування своєї черги – справа дуже
марудна, втомлива і принизлива.
Ще більш принизливою стає сама
процедура проходження паспортного та митного контролю. Жодних
вказівок, пам`яток, регламентацій
і порад з приводу поводження на
кордоні досі ніхто не підготував
і очевидно не має наміру цього
робити. Лише під час безпосереднього процесу спілкування можна
дізнатися про деталі та особливості
такого начебто й нескладного процесу. Найбільша напруга виникає
у спілкуванні із польськими прикордонниками, адже усі вказівки,
команди та регламентації видаються польською мовою і не доведи
Боже вчасно чогось не зрозуміти,
не второпати чи не здогадатись.
Миттєві зауваження можуть перерости у таку ж миттєву претензію
і навіть погрозу. Однак у нашому
випадку усі формальності щодо
проходження кордону нами були
чітко дотримані, особисті речі у багажнику автомобіля також не викликали особливих запитань, тож
за години півтори польський рубіж ми все ж таки здолали. Після
12-годинної черги та двогодинної
процедури проходження кордону
певним компенсатором песимістичного настрою стала автомагістраль Краковець-Жешув, яка
у порівнянні із дорогами України

відрізнялась бездоганною якістю
покриття, розміток і т. п. Однак тут
же виникла і перша несподіванка:
платна дорога вимагала першої
порції із 20 злотих, якими, виявляється, треба було запастися ще
з дому. Знову ж таки про це у ході
євроінтеграційних промов та реляцій про «входження до Європи»
в Україні мало хто говорить.
Зупинка у Жешуві задля невеличкого відпочинку була цікавою у всіх відношеннях: місто,
яке здавна числилося у числі побратимів Житомира, найпершим
чином запам`яталося блискучою
чистотою, ошатними кварталами
новобудов, прибраністю та впорядкованістю прибудинкових територій. Оскільки у Жешув ми в’їхали
близько другої ночі, то перше, що
нас вразило, – нічні роботи комунально-дорожніх служб, які щось
впорядковували, прибирали і чистили. Зранку, коли ми продовжили
шлях на Краків, прибиральників
вже не було видно, зате не було видно й сміття, огороджувальних знаків і т. п. За час короткої зупинки
у Жешуві вдалося дізнатися лише
про те, що квартали житлової забудови із невеликих, 30-квартирних,
будинків у місті виникли упродовж
останніх 20-ти років, коли набуло
популярності так зване іпотечне
будівництво, яке дало змогу фактично вирішити проблему житла
у Польщі у першу чергу для молодих сімей.
Модель життя для багатьох поляків також тісно пов`язана із закордонними заробітками, хоча істотні відмінності між становищем
поляків та українців є очевидними.
Виявилося, що польські заробітчани мають змогу заробляти у Данії
чи, наприклад, у Норвегії не лише
2–3 тисячі євро на місяць, але й
заробляють упродовж 15 років
право на мінімальну європейську
пенсію. Мінімальна європейська –
це, за мірками України, захмарна
щомісячна «субсидія» розміром
у 600–700 євро. Таким чином, поляк, отримавши право на пенсію,
повертається у 65 років до себе на
батьківщину. Маючи будинок чи
квартиру і доволі пристойне пенсійне забезпечення. Звісно, українець, який працює у Польщі нехай
і 10–15 років, права на пенсію ні
у Польщі, ні в Україні не отримує.
Сьогодні в Україні часто мусується
фраза про те, що «чимало наших
заробітчан планують залишитися у Польщі назавжди». Цілком
можливо, що планують. Але реальну можливість залишитися назавжди тут отримують далеко не
всі – лише молодь, яка завершила
навчання у польських вузах, знайшла роботу і облаштувала своє

сімейне життя.
Далі наш маршрут пролягав
через Краків. Місто вразило своєю старовиною, доглянутою та
впорядкованою до блиску. Місто
вразило потоком туристів, яких,
здавалося, було більше, ніж самих краківчан. Україна у Кракові
представлена великою когортою
заробітчан. Зранку, коли місто
лише просипається, на будовах та
реставраціях чути мову галичан,
у багатьох крамницях касирами
працюють сотні українських студентів. Вони ж становлять переважну більшість серед популярних
у Кракові велосипедистів, які розвозять сніданки та обіди у офіси
фірм. У Кракові можна зустріти
ще один атрибут із України:
у місцевих крамницях та бутіках
величезний асортимент виробів із
бурштину. Те, що бурштин український, ніхто не заперечує, так
само, як і про те, що асортимент
виробів із коштовного каміння
помітно зріс саме за останні 3–4
роки. Серед багатьох дивовиж,
з якими можна було зустрітися
у старовинній польській столиці,
є робота краківського трамваю,
який вражає ошатністю вагонів,
стрімкою ходою і тишею під час
пересування. Вулиці старовинного Кракова вузькі у порівнянні не
лише із житомирськими, але й із
іншими польськими містами. Ще
одна цікавинка, яка впадає в око
гостям Кракова, – відсутність світлофорів на більшості перехресть.
Про перебування у Німеччині
варто говорити окремо. Головною
точкою свого базування для нас
стало місто Ольденбург, що у Нижній Сілезії, а це на півночі країни.
Місто за показниками чисельності
населення найбільш споріднене
із нашим Бердичевом. Проте далі
спорідненості із українськими
містами шукати не доводилося.
Всюди – ідеальна впорядкованість
і чистота. Комунальників не видно,
адже головний пік у їх роботі – вра-

нішнє прибирання із 5-ї години,
коли містом проїздить спеціальна
техніка для збирання сміття. Біля
кожного із приватних помешкань
розташовані кілька різнокольорових ящиків на колесах, куди
відсортовується сміття. Жодних
складнощів із сміттєвивозом тут
немає: процес автоматизований
до деталей, усім зрозумілий і…
непомітний. Так само непомітним є процес водозабезпечення
житлових будинків холодною та
гарячою водою. Водопостачання
(так само, як і теплопостачання)
у Німеччині централізовані, але
віднайти так звану «квартальну
котельню» за зовнішніми ознаками (наприклад, високою трубою)
майже неможливо. Як правило,
котельня схожа на ошатний дво- чи
триповерховий будинок, який особливими «індустріальними» ознаками не відрізняється. Зате школи
та дитячі садочки видно одразу.
Вони відрізняються оригінальним
зовнішнім дизайном, а територія
дитячих та шкільних закладів
обладнана багатьма дитячими
та спортивними майданчиками.
Взагалі, спортивних майданчиків
із натурально-природним газоном
у Німеччині дуже багато, а майданчики зі штучним покриттям
облаштовують рідше. Тротуарів
із асфальтовим покриттям у будьякому місті Німеччини взагалі немає, а повсюди домінує тротуарна
плитка. Точно не така, як у Житомирі, а значно тендітніша і менша
за розмірами. Звісно, на тротуарі
в принципі не може припаркуватися автівка, бо то місце лише для
пішоходів та велосипедистів. Натомість парковки для автомобілів
облаштовані у спеціально передбачених місцях, і більшість із них є
платними. Водночас громадський
транспорт (трамвай чи автобус)
працює за чітким графіком, де
навіть одна-дві хвилини збою чи
затримки також немислимі. Чому?
Найпершим чином – через чітке

дотримання правил дорожнього
руху, адже у містах автомобілі не
можуть пересуватися швидше, ніж
50 км на годину. Інша причина – суворі штрафи та інші покарання за
неправильну парковку, не кажучи
вже про те, щоб здійснити більш
серйозне порушення правил вуличного руху.
Особлива увага у містах приділяється озелененню вулиць та
площ. У кожному місті має бути
потужний за розмірами парк.
Необов`язково із атракціонами,
але неодмінно – із дитячими
майданчиками і всілякими водоймами. Паркова культура –
особлива риса Німеччини, яку
запозичує сьогодні уся Європа.
У парках німці відпочивають щодня, у будь-яку пору року, адже
все для відпочинку тут є: зелені
газони, безліч всіляких лавок
і альтанок. Невеличкі вкраплення квітів і рослин ледь не з усіх
континентів також вважаються
обов`язковим компонентом класичного парку по-європейськи.
Найцікавіше те, що жителі німецького міста жодним чином
не пов`язують такі зручності та
майже бездоганний сервіс із діяльністю мера міста чи місцевих
депутатів. Кожен, хто йде у владу,
розуміє, що дотримання найкращих комунальних стандартів є
першочерговим обов`язком влади.
Якщо сталася надзвичайна подія (наприклад, порив у мережі
водопостачання), то її наслідки, як
правило, дуже серйозні. Йдеться
найпершим чином про серйозні
судові компенсації споживачеві
у разі, коли він мав проблеми із
комунальними зручностями чи
транспортом. Отож, відповідаючи
на наше запитання про те, як часто
трапляються аварії на мережі водогону, отримали відповідь про те,
що останній раз затримка із водопостачанням на 45 хвилин у місті
виникала аж у 2001-му році. Чуєте,
панове, 17 років тому!
Загалом, розповідати про європейське повсякдення можна довго,
і для нас така розповідь може видаватися малоцікавою. Але європейський досвід мав би стати для нас
повчальним. І у першу чергу – для
пересічного люду, який має знати,
що порядок у місті має бути першочерговим правилом і законом
для влади. З негайними і якомога
рішучішими, а то й радикальними
висновками. Будь-який європеєць
не розуміє і не може осягнути розумом, як за місяць у місті може
бути три пориви водогону. А у Житомирі, наприклад, буває і по сім,
і по десять. А якщо порахувати із
2001-го року… Ні, німці у таке не
повірять. І поляки – вже також!
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Кримінал

На Житомирщині поліцейські
вилучили понад 2 тонни бурштину
В Ємільчинському
районі 3 липня поліцейські затримали
автомобіль, що перевозив партію нелегального бурштину.
Близько 15.00 на автодорозі
Коростень-Новоград-Волинський інспектори групи реаг ування ПП Ємільчинського
відділення поліції під час забезпечення безпеки дорожнього
руху за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Рено Мастер».
Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено
близько 80 наповнених мішків.
На запитання про багаж водій,
як з’ясувалось житель м. Олев-

ська, помітно занервував.
Отже, поліцейські уважніше
придивились до мішків і вияви-

ли у них бурштин.
– За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках міс-

тить понад 2 тонни каміння. На
місце події прибули бійці роти
поліції особливого призначення та слідчо-оперативні групи
Ємільчинського відділення і Головного управління Нацполіції
в області, – повідомив начальник
ГУНП В’ячеслав Печененко.
Транспортний засіб разом
з багажем затримано та доставлено до главку для проведення
необхідних слідчих дій.
Попередня правова кваліфікація події – стаття 198 (Придбання, отримання, зберігання
чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального
кодексу України.
У середу, 4 липня, за погодженням із процесуальним
керівником подано клопотання
до Ємільчинського районного
суду про накладення арешту на
вилучений бурштин. Про це по-

відомляють у прес-службі прокуратури Житомирської області.
«Досудове розслідування
проводить Ємільчинське відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП
в області.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого
досудового розслідування процесуальним керівником надано
слідчому ґрунтовні письмові вказівки», – йдеться у повідомленні.
Нині проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії,
спрямовані на встановлення
місця незаконного видобутку,
а також усіх осіб, причетних до
скоєного кримінального правопорушення.
Розслідування кримінального провадження перебуває на
контролі керівництва прокуратури області.

15-річний бердичівлянин
підозрюється в жорстокому вбивсті
жінки з незрозумілих мотивів
Алла Герман

У поліції розповіли,
як і коли затримали
парубка, якого підозрюють у навмисному
вбивсті 37-річної бердичівлянки.
У четвер, 5 липня, в одному
з мікрорайонів Бердичева було
виявлено тіло 37-річної місцевої
жительки. Про виявлення тіла
жінки зі слідами насильницької
смерті Бердичівський відділ поліції увечері 5 липня повідомив
житель райцентру.
Під час виїзду працівники
слідчо-оперативних груп ГУНП
та місцевої поліції з’ясували, що
загиблою є 37-річна мешканка
одного з будинків, розташованих
неподалік місця події. За зібраними свідченнями, того ж вечора
жінка пішла вигулювати собаку,
однак додому так і не повернулася. Про це під час брифінгу
10 липня повідомив начальник
Головного управління Нацполіції Житомирщини В’ячеслав
Печененко.
Як повідомив керівник поліції,
під час огляду тіла загиблої експерти виявили множинні колоторізані рани.

«У ході слідчо-розшукових
заходів оперативники опитали
сотні бердичівлян, які проживають у цьому мікрорайоні, у тому
числі перевірили раніше судимих
за тяжкі злочини осіб, проаналізували вилучені записи камер
відеоспостереження. У результаті
вжитого комплексу заходів нам
вдалося швидко викрити підозрювану особу. Нею виявився 15-річний бердичівлянин. Попередньо
встановлено, що хлопець готувався
до злочину та вчинив його із хуліганських мотивів. Адже у нього був
ніж, він придбав медичні сині рукавички, в яких його після скоєння
злочину бачили свідки. У людей
одразу виникли запитання: чому
йде молода людина в медичних
рукавичках, які ми знайшли на
місці, де він намагався в очерет викинути їх», – повідомив начальник
ГУ Нацполіції в області В’ячеслав
Печененко.
У правоохоронців немає сумнівів, що даний зухвалий злочин
скоїв саме 15-річний затриманий
парубок, хоча сам він мовчить. Під
час перевірки мобільного телефону
хлопця з`ясувалося, що в інтернеті
він шукав теми, як скоїти вбивство.
«І найголовніше, що в пошуковій базі він шукав такі теми:
«Як вбити людину?» А вже після
злочину у нього запити: «Як безпечно продезинфікувати глибоке
поранення?» Всі доказові бази і допити свідків говорять про те, що

це дійсно він скоїв злочин. Також
не вкладається в голові безпідставність скоєння злочину, тобто
причини ми дійсно не розуміємо.
Із вбитою він знайомий ніколи не
був. Це була випадкова жертва,
тому ми не виключаємо, що це могла бути й інша людина. Звичайно,
з цього приводу буде призначена
психіатрична експертиза. І, звичайно, вже потім будемо доводити
в судах його провину», – розповів
В'ячеслав Печененко.
За словами правоохоронців, враховуючи те, що приводів до скоєння вбивства, ніяких
прив'язуючих факторів між вбитою
і вбивцею немає, наразі розглядаються дві версії.
«Ми можемо тільки розглядати такі версії, як психічні розлади,
а також, можливо, це якийсь вид
небезпечної гри, які ми бачимо по
телебаченню, що розповсюджувались в інтернеті, такі, як «сині
кити» тощо. І, звичайно, вони
могли призвести до таких наслідків», – додав начальник ГУНП
у Житомирській області.
Крім того, у поліції повідомили, що раніше хлопець до відповідальності не притягувався.
«Він з нормальної, повноцінної родини, тому сказати, що це
неблагополучна сім'я з якимись
проблемами, ми не можемо. На
даний час він не навчається і ніде
не працює», – сказав В'ячеслав Петрович.

На запитання журналістів
щодо міри покарання парубка,
то тут, на думку правоохоронців,
вона буде не зовсім заслуженою.
«На жаль, наше правосуддя
лояльне до таких вікових злочинів, коли скоюють їх малолітні.
Я думаю, що якщо його визнають
підсудним, то суд обере йому покарання до 10 років позбавлення
волі. А якби був повнолітній, то це
було б 15 років або пожиттєво», –
припустив керівник поліції.
Підозрюваного затримали
менш ніж за два дні після злочину вдома і одразу провели усі
слідчі дії у присутності адвокатів
і психологів.
«Записи відеокамер, його одяг,
який був знайдений в крові, медич-

ні рукавички, в яких його бачили,
поріз на руці. І його рідна сестра на
камеру підтвердила при першому
допиті, що напередодні злочину він
втратив ключі і поріз був одразу
після скоєння злочину. Все вказує,
що злочин скоїв саме він. Схожих
злочинів у Бердичеві не було, тобто
про серійність мова не йде. Сам він
мовчить»,– додав правоохоронець.
Нині йому офіційно оголошено
про підозру у причетності до злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115
(Умисне вбивство) ККУ. Судом його
взято під варту без права внесення
застави. Досудове розслідування
триває. За чинним законодавством
подібні протиправні дії караються
позбавленням волі на строк від 7 до
15 років або довічним ув’язненням.
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Нові петиції житомирян: премії
чиновникам, ремонт доріг,
реконструкція пам'яток тощо
Алла Герман

Журналісти «20
хвилин» з`ясовували,
які актуальні петиції на сайті міськради збирають підписи
громадян.
Перша з них має назву «Змінити систему виплати премій
працівників апарату Житомирської міської ради». Дана петиція була подана та опублікована
21 червня. Її автором виступив
Дмитро Антонець.
«Переглянути, змінити систему нарахування премій та інших грошових мотивацій для
всіх працівників апарату Житомирської міської ради, оскільки
та система, яка є в даний час,
дозволяє одноосібно приймати
рішення по виділенню коштів
та часто не відповідає дійсності. Прошу залучити до процесу
представників громади та депутатів», – йдеться у тексті петиції.
Станом на 6 липня відповідну петицію підписали 106
(42,4%) з 250 необхідних голосів.
Також 20 червня на сайті
міськради з'явилася петиція
щодо ві дс у тності контролю
якості ремонту та будівництва
доріг.
«Що с та лос я з дорогами
м. Житомира?» – написав автор
електронної петиції Юрій Шавурський.
«Доброго дня, шановне панство! Дороги, як це б не звучало,
але в нашому місті і у більшості інших міст нашої неньки – їх
просто немає. Більшість людей
звикли говорити не про дороги,
а про напрямки. І, на жаль, нашим чиновникам і керівникам
донести цю інформацію просто нереально ск ладно. Цей
рік названо роком доріг. Їх нам
обіцяюють відремонтувати, побудувати нові. Все чудово, але
технології і помилки, які були
в минулих роках, – були і залишаються такі ж самі. Контролювати процес будівництва
і ремон т у доріг як н і х то не
збирався, так і не збирається.
Прикро, але всі ми повинні розуміти, що латання, тріщини,
горби, виямки, просідання та
інше – все це нас очікує вже з наступного року, і ремонтувати та
будувати якісно дороги з асфальтобетонного покриття – ніхто не
збирається. Шановні люди, що
нас може тримати в цій країні,

якщо тебе не можуть довезти
по цим «роздолбаним» дорогам
до лікарні (перелік можна вести нескінченно). Підтримайте
петицію про контроль якості
ремонту і будівництва доріг», –
йдеться у петиції.
У наступній петиції житомиряни вимагають замінити приватного перевізника маршруту
№ 126 на державного.
«Новий державний рейс на
126 маршрут» – таку петицію
подав 26 червня Сергій Амосов.
«Пропоную зняти з 126 рейсу перевізника ТОВ "Залізний
Пегас". За порушення правил
перевезення та недотримання
графіку руху на маршруті. Та
запустити програму на новий
державний рейс на 126 маршрут», – написав автор петиції.
Крім цього, люди занепокоєні станом палацу Терещенків
в Денишах.
Автор петиції Сергій Бондаренко переконаний, що історичну пам'ятку потрібно відреставрувати.
«Надзвичайно боляче дивитись, в якому жахливому стані
знаходиться ця пам'ятка нашої
з вами історії. Адже при належ-

ному догляді палац може стати
досить цікавим туристичним
об'єктом. Кожного року він все
більше і більше руйнується,
і через деякий час ми просто
втратимо його в разі нашої
з вами бездіяльності! Давайте
збережемо його для нащадків», –
йдеться у тексті петиції.
А от щодо перебудови водонапірної вежі – пам'ятки місцевого значення, то даний проект
люди вимагають заборонити.
«Вимагаємо визнати "Проект
перебудови Вежі" – пам'ятки архітектури місцевого значенння –

КОЛОНКА

Як зменшити
розмір аліментів?

як такий, що порушує Закон
України про охорону культурної
спадщини (розділ 5, ст. 30 – заборонити будь-яку діяльність
юридичних або фізичних осіб,
що створює загрозу пам'ятці), –
написала автор Надія Трускавецька.
Також житомиряни обурені
халатним ставленням осіб до
своїх службових обов'язків, до
яких входить контроль за дотриманням безпеки руху в місті.
Зокрема, парковки на тротуарах
та зелених зонах.
«Встановити та покарати ви-

нних за халатне ставлення осіб
до службових обов’язків, до
яких входить контроль за дотриманням безпеки руху в місті. Загалом і в т. ч. паркування
автомобілів на тротуарах та
зелених зонах. По всьому місті
стоять автомобілі з кричущими
порушеннями правил парковки, а реакції будь-яких контролюючих органів немає. Вже є
нормою всього міста парковки
в дворах будинків, на дитячих
майданчиках та зелених зонах
(вже не говорячи про Київську,
де наставили напівсфер і там
стоять автомобілі). Поповнюйте
бюджет міста з цих порушників і віповідальних за контроль
(їх халатне ставлення до своїх
обов’язків) – гарантоване перевищенн я зборів до міського
бюджету», – йдеться у петиції
Володимира Зубка.
Нині збір підписів триває,
часу ще вдосталь, тож усі бажаючі можуть долучитися до
ініціатив.
Нагадаємо, збір підписів
на підтримку відповідної електронної петиції здійснюється
протягом трьох місяців. Якщо
колективне звернення отримало
на свою підтримку 250 підписів,
його розгляд здійснюватиметься невідкладно, але не пізніше
десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

До Баранівського бюро правової допомоги звернувся Ілля
Петрів (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань – прим.
автора). Чоловіка цікавило,
чи можливо зменшити розмір аліментів, визначений за
рішенням суду. Він, за рішенням суду, має виплачувати на
користь однієї дитини аліменти
в розмірі однієї чверті всіх видів доходів.
Роз’яснення, в межах проекту «Я маю право!», надали
фахівці Баранівського бюро
правової допомоги.
Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір
аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути
згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача
аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану,
погіршення або поліпшення
здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених
цим Кодексом.
Також Сімейний кодекс
України, а саме ст. 186 передбачає, що у разі нецільового
витрачання аліментів платник
має право звернутися до суду
з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного
банку України.
Громадянину роз’яснили, що
для зменшення розміру аліментів, визначених за рішенням
суду, необхідно звернутися із
відповідною позовною заявою
до суду. У позовній заяві позивач обов'язково повинен вказати підставу для зменшення
розміру аліментів, які він сплачує на утримання дитини. Крім
того, необхідно надати суду докази зазначених у заяві підстав.
Якщо виникли питання,
за юридичною консультацією звертайтесь до місцевих
центрів та бюро правової допомоги. Їх адреси та контакти ви можете знайти на сайті
http://zhytomyr.legalaid.gov.ua/
ua/ у розділі «Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Водоканал обіцяє відшкодувати
збитки, нанесені житомирянам
після відключення води
Анастасія Ліберман

Зупинка подачі
води – головна фішка
місцевого водоканалу
при проведенні ремонтних робіт будьякої складності.
Чергова спроба зупинки
води була ще 22 червня, але захід перенесли, щоб не зірвати
випускні вечори в школах міста.
Пропонуємо згадати справжню
епопею про відключення води
та ремонтні роботи КП «Житомирводоканал».
Добре, що хоч у день випускних вечорів водоканал не відключив воду. Все ж без централізованого водопостачання містяни
залишились вже у липні, адже
місцеве підприємство розпочало
ремонтні роботи із заміни засувок у ніч з 5 на 6 липня.
«5 липня з 23 години по 11
годину 7 липня 2018 року буде
припинено водопостачання міста. Зупинка спрямована на заміну засувок великого діаметра,
що дасть можливість у подальшому локалізовувати ділянки
аварій без зупинок водопостачання всього міста. Крім цього,
з 8 по 9 липня буде проведено
хлорування мереж, метою якого
є знезараження трубопроводів,
тому воду можливо буде використовувати винятково для
технічних потреб. З 10 липня
вода буде придатною і для харчових потреб», – поінформував
водоканал.
Директор «Житомирводоканалу» на черговій зустрічі
з журналістами пояснив, що
відключення води по цілому
місту просто необхідне, адже
існуючі засувки зараз у дуже
жахливому стані.
«У нашому місті більшість
засувок існують більше 50-ти
років. Вони вже просто непридатні для використання. Замінити засувки великого діаметру
без відключення водопостачання
неможливо, бо ці засувки знаходяться дуже близько від насосної
станції. Ми запланували зупинку
на півтори доби. Мені б хотілось,
щоб роботи були виконані швидше. Я розумію жителів міста, що
їм вода потрібна швидше. Але
об’єм робіт великий. І потрібне
якісне виконання цих робіт, щоб

потім їх не переробляти», – пояснював Андрій Нікітін.
Вибору житомиряни не мали,
тому 5 липня почали робити запаси води та паралельно активно
обговорювати якість води з-під
крану: вода була жовтого, сірого,
коричневого, чорного кольорів –
на будь-який смак та аромат.
«Це просто 50 відтінків коричневого. Я почав набирати
воду о 20.00, бо лише тоді повернувся з роботи, мене лякає якість
води до відключення, я уявляю,
що буде після відновлення водопостачання», – написав житомирянин Дмитро.
Одним із найболючіших питань у дні ремону та відключенння води стало для житомирян й
питання грошової компенсації
за понесені збитки «Житомирводоканалом».
«Я набирала запас води для
нашої сім'ї і паралельно готувала
вечерю на кухні. Набравши цілу
ванну, я побачила дуже жахливе
видовище: вода була брудного
рудого кольору, звісно, я її злила
і почала набирати нову, проте історія повторилась. Мене хвилює
питання: хто мені поверне кошти
за воду, якою я не користувалась?
Переконана, що я така не одна,
хто незадовлений якістю води», –

бідкається житомирянка Ірина.
Відновити водопостачання
обіц я ли житомирянам вже
7 липня об 11 ранку. Проте, як
повідомили читачі газети «20
хвилин», води в обіцяний час не
було, а в деяких районах міста
вона з'явилась аж надвечір. Без
води ще додаткових півдня або ж
день були Богунія, Крошня, Мальованка та навіть центральні
вулиці міста, люди масово коментували ситуацію в соцмережах.
«Мешкаємо в районі Богунії, 14.00, проте води ще досі
немає. Аварійна водоканалу не
відповідає».
«Крошня теж без води, обіцяли об 11 ранку відновлення
водопостачання, директор водоканалу вже встиг похвалитись,
що о 10 ранку почали подачу
води, де вона? Скільки можна
знущатись!».
«20.45 вечора, район вулиці
Промислової, водопостачання не
відновлене, чому не попередили,
що ми 3 дні без води будемо сидіти?» – коментують житомиряни.
Ба більше, замість обіцяної
води у багатьох районах міста
через нові аварії утворились та
прорвали штучні фонтани і річки.
«А на Корбутівці вже дали
воду! Але тільки не люд ям,

а так, дороги помити. Напевно, найбільше зло України – це
комунальні підприємства, державні підприємства та чиновники. Одні за що не візьмуться,
то зроблять ще гірше, ніж було,
а і нші, як ракова п у х лина,
живуть за рахунок людей і ще
примудряютьс я знищу вати
ї х. Водокана л пос тавив с уперзасувку, щоб можна було
усунути пориви, не припиняючи подачу води всьому місту.
Отримали, як завжди – порив
є, води в місті немає», – пише
житомирянин Євген.
Крім того, незручності для
житомирян були впродовж
8–9 липня, адже проводилось
хлорування мереж, а тому воду
можна було використовувати виключно для технічних потреб.
Журналісти «20 хвилин» намагались поставити запитання
про грошову компенсацію житомирянам директору водоканалу
Андрію Нікітіну, проте редакція

відповіді так і не отримала. Як
повідомили у приймальні підприємства, Андрій Миколайович
у відрядженні. Коментар щодо
отримання грошової компенсації
журналісти "20 хвилин" отримали від головного інженера підприємства.
"Так, компенсація буде, на
даний момент цим питанням
займається фінансовий відділ,
тому я думаю, що все буде виконано", – переконує головний
інженер "Житомирводоканалу"
Сергій Єрьомін.
Як то кажуть, без води і не
туди, і не сюди, проте це не в нашому випадку. Житомирянам
відкрито обіцяють перекривати водопостачання цьогоріч
ще мінімум 4 рази, тому нам
не звикати. А можливо, за цей
час станеться ще декілька проривів, і в місті утвориться нова
екологічно чиста річка, і не буде
потреби їхати на море. Залишається сподіватись на краще.
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Євроінтеграція

Довгий шлях
до рівності в правах
У більшості європейських країн
участь жінок у політиці й економіці –
прояв демократичного суспільства. Адже
кожне демократичне
суспільство має
надавати жінкам
і чоловікам однакову
можливість брати
участь у всіх сферах
життя. Верховенство
права, демократія та
права людини – основні цінності ЄС.
Відповідальний за гендерні
питання в Європейському Союзі – Комітет Європейського
парламенту з прав жінок і гендерної рівності. Даний Комітет
займається захистом прав жінок
у Європейському Союзі, забезпечує рівність між чоловіками
й жінками на ринку праці, вирішення проблем усіх форм дискримінації на основі статі.
Варто зазначити, що в Європейському Союзі заснована
найбільша організація жіночих
об’єднань «Європейське жіноче
лобі», яка займається питаннями
рівних можливостей як жінок,
так і чоловіків. Наразі налічується приблизно 2500 організацій
з 31 країни. Одним із напрямків
роботи організації є просування
жінок у політику.
Україна, підписавши Угоду
про асоціацію з Європейським
Союзом, зобов’язалася наблизити своє законодавство у гендерній політиці до європейських
норм. Головний документ, ратифікований Україною у цьому
питанні, – Конвенція Організації
Об’єднаних націй про скасування всіх форм дискримінації стосовно жінок.
З дванадцяти пунктів Угоди
про асоціацію, які стосуються
взятих Україною зобов’язань
у сфері гендерної рівності, на
даний час повністю виконано
лише два. Досі невиконаними
залишаються питання дискримінації. Зокрема не запроваджений дієвий механізм захисту від
дискримінації за ознакою статі
в доступі до товарів і послуг, їх

постачання і надання. Також не
усунуто нерівність у питанні забезпечення отримання чоловіками нарівні з жінками батьківської
відпуски по догляду за дитиною
у разі усиновлення та відпустки
по догляду за дитиною.
В Угоді про асоціацію в додатку до Глави 21 «Співробітництво в га лузі зайн ятості,
соціальної політики та рівних
можливостей» прописано створення системи для боротьби
з дискримінацією на основі релігії або віросповідання, обмеженості фізичних можливостей,
віку або сексуальної орієнтації
в питаннях зайнятості та професії з дотриманням принципів
рівноправ’я. Директивою Ради
№ 2000/78/ЄС від 27.11.2000 закріплений безперешкодний доступ
до судових та адміністративних
процедур осіб, які вважають, що
їм заподіяна шкода. На державу
покладено обов’язок гарантувати
асоціаціям, організаціям та іншим юридичним об’єднанням,
що мають на це право, брати
участь у наданні захисту й підтримці заявника в судових та
адміністративних процедурах.
Зазначена директива про
рамкові засади доповнює Директиву щодо принципів гендерної
рівності та Директиву щодо расової рівності. Директива щодо
принципів гендерної рівності
забороняє менш сприятливе
ставлення до жінки або чоловіка, звертаючи увагу на стать,
вагітність або народження дитини. Директивою передбачено
заборону сексуальних домагань.
У Директиві щодо расової рівності прописана рівність ставлення
до людей, незважаючи на расове
та етнічне походження. Вона захищає від дискримінації щодо
навчання, освіти, працевлаштування та соціального захисту.
Надає жертвам дискримінації
можливість подавати скаргу за
судовою та адміністративною
процедурою. Окремо прописано
створення організацій, що слугуватимуть встановленню рівного
ставлення та допомагатимуть
жертвам расової дискримінації.
– В Україні за минулі 4 роки
зроблені якісні кроки в політиці ґенде рної рівнос ті. Ті льки
минулого року до функцій Віцепрем'єр-міністра з європейської
і євроатлантичної інтеграції додалося завдання контролю реалізації ґендерної політики урядом.
Це дає можливість ефективніше

координувати ї ї як в окремих
міністерствах, так і в цілому.
Минулого року була заснована
посада Уповноваженої Кабінету
Міністрів з ґендерної політики.
Це ще один інструмент посилення реальних кроків у цій царині,
їх планування і моніторингу виконання, – розповідає експерт
Інформаційно-консультативного
жіночого центру Олена Суслова.

Стратегія гендерної
рівності Ради Європи
У травні поточного рок у
в Україні презентували Стратегію гендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 роки. Стратегія
складається з шести цілей: запобігання насильству щодо жінок
та домашнього насильства, запобігання та боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом,
захист прав жінок-біженців, жінок-мігрантів, дівчат та жінок,
які шукають притулок, втілення
стратегії здійснення гендерної
рівності в усіх заходах, сприяння збалансованої участі жінок та
чоловіків в ухваленні суспільних,
а також політичних рішень та
забезпечення рівного доступу
жінок до правосуддя.
Під час презентації Стратегії
гендерної рівності Ради Європи
Уповноважена з питань гендерної
політики України Катерина Левченко зазначила, що наша країна
перша презентує Стратегію на
національному рівні.
Нова стратегія є ключовим
елементом реалізації місії Ради
Європи. Її суть полягає в захисті
прав людини, підтримці демократії та сприянні принципу
верховенства права. Стратегія
направлена на ефективну реалізацію гендерної рівності та розширення перспектив для жінок
і чоловіків у державах – членах
Ради Європи.
– Це ра мковий документ,
який має на ме ті ви значити
зага льний і спі льний рух країн – у часниць Ради Єв ропи до
змін у цій сфері, – пояснює Олена
Суслова.
Словосполучення «гендерна
рівність» являє собою розуміння
рівних прав для дівчат та хлопців, жінок та чоловіків. Воно
передбачає однакову участь,
можливості та обов’язки чоловіків і жінок у всіх сферах життя.
Насильство та знущання над
жінками стало найкращим прикладом нерівності між чолові-

ками та жінками. Жінки стали
жертвами стереотипів, що обмежують їхні можливості активної участі в житті суспільства.
Нова стратегія поставила перед
собою надважливий виклик,
який полягає в тому, щоб усі
жінки були враховані в політичній стратегії гендерної рівності
та захисту, зокрема незахищені
групи жінок: жінки-інваліди,
жінки-біженці, жінки-роми.
У перспективі завдяки стратегії
можливе подолання гендерних
прогалин в оплаті праці, пенсій, домашніх обов’язків. Адже
ці фактори відіграють важливу
роль у економічній незалежності
жінок. Саме економічна незалежність жінок та розширення
їх прав є запорукою для забезпечення гендерної рівності.

Роль держави
у рівноправності
жінок і чоловіків
Від квітня поточного року
урядом затверджено Державну
соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків на період до
2021 року. Основні завдання програми полягають у забезпеченні рівних прав та можливостей
чоловіків і жінок у всіх сферах
життя суспільства та наближення до європейських стандартів
рівності.
Основними пріоритетами
програми є оновлення нормативно-правової бази, урахування
гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку, подолання
гендерних стереотипів, підвищення професійного рівня державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування
щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок та чоловіків, протидія дискримінації за
ознакою статі та дискримінації
більше, ніж за однією ознакою.
– Соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, як і будь-яка
інша подібна програма, приймається на виконання відповідного
закону і прагне подолати ті розриви між планами і реальністю,
які існують на цей час у суспільстві, – впевнена Олена Суслова.
Після завершення програми
механізм забезпечення рівних
прав та можливостей для жінок
та чоловіків удосконалиться. Це
впливатиме на створення надій-

ного початку для повноцінного
виконання положень Закону
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок
та чоловіків». Крім того, Україна виконуватиме міжнародні
зобов’язання, що ще на крок
наблизить нашу державу до Європейського Союзу.
Однак виходячи із закладеного в державну програму
розміру фінансування, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків далеке
від першочергових пріоритетів.
У бюджеті країни з 2018 по 2021
роки витрати впродовж кожного року становитимуть мізерні
255 тис. грн.
Водночас експерт Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова наголошує про помітні позитивні
зміни у сфері гендерної рівності.
– У нас є певний прогрес в деяких сферах, якого (прогресу) нема
в деяких країнах Європейського
співтовариства. Так, у нас доволі
ретельно розробляються підходи
ґендерно-правової експертизи законодавства. Процес ще не набув
сталості і незворотності, проте
рух помітний, послідовний, який
намагається охопити всі сфери,
всі відомства, позбавити можливості уникати цього процесу, – ділиться з нами пані Олена.
На переконання експертки,
важливо звернути увагу і на ґендерні трансформації у секторі
безпеки і оборони. Мова йде
про відкриття багатьох бойових
посад для жінок. Закладена реалізація інституційного розвитку
ґендерної політики через введення системи ґендерних фахівців
у підрозділах збройних сил, національної поліції та прикордонної служби.
При цьому заплановані кроки мають узгоджуватися зі взятими Україною зобов’язаннями,
які допоможуть запровадити
повноцінну систему рівноправності в правах та можливостях
кожного громадянина України
незалежно від віку, статі, віросповідання та расової приналежності.
Ця публікація була підготовлена в рамках проекту
"Просування реформ у регіони"
за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора
і жодним чином не відображає
точку зору Європейського Союзу
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ВХІДНІ СХОДИ:

сучасні варіанти дизайну
Сходи – поширений
елемент сучасних приватних будинків, котеджів
і дачних ділянок. На вхідні
сходи гості звертають увагу
в першу чергу, відзначаючи
витонченість перил, поєднання з фасадом будинку
тощо, на основі чого роблять висновки про смак
і доходи господаря.
Вхід у будь-яке житло передбачає,
як правило, наявність ганку і прилеглих
до нього зовнішніх сходів. Це зрозуміло
всім. Причому даний елемент, крім свого
прямого призначення, має й іншу функцію. Перш за все це сполучна ланка між
площиною будинку і навколишнім ландшафтним дизайном. Тому вибір зовнішніх
сходів для будинку має важливе значення.
Адже нікому не хочеться, щоб чудовий
вигляд вашого житла псували сходи, які
абсолютно не вписуються в загальну архітектурну картину і дизайн будинку.

Види зовнішніх сходів

Зазвичай такі сходи поділяються за
формою і розміром майданчика, яким

вони закінчуються. Фрагмент сходів і майданчик, тобто ганок, повинні складати
єдине ціле і тому оформляються в єдиному стилі. Такі майданчики можуть
бути правильної форми – прямолінійні
(квадратні, прямокутні), неправильної
форми – криволінійні. Вони, своєю чергою,
можуть мати кілька видів: напівкруглі,
півовальні тощо. За формою майданчика
підбираються і сходи, щоб складати з ним
єдиний архітектурний ансамбль. Хочеться
відзначити, що так звані криволінійні сходи виглядають багатше і справляють враження витонченого і красиво оформленого
інтер`єру. Тому такими конструкціями
облаштовують дорогі будинки і котеджі,
часто в кілька поверхів і зведені з цегли та
оброблені багатими фасадами. Прямолінійні сходи – це більш класичний варіант.
Вони чудово поєднуються як з дорогими
багатоповерховими спорудами, так і невеликими будинками дачного типу.

Особливості влаштування

Найголовніша відмінність сходів
зовнішнього типу від їх внутрішніх побратимів – це умови їх експлуатації, які
обумовлюються їх розміщенням на відкритому повітрі. На них постійно впливають атмосферні опади, дощі, тумани і сніг.
Внаслідок цього елементи конструкції руйнуються в рази швидше. Щоб уникнути
цього, необхідно частіше проводити про-

Продаж
москітних сіток
ВІД ВИРОБНИКА

097 012 25 51

м. Житомир, вул. Параджанова, 64

(колишня вул. Баранова)
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філактичні роботи з підтримки елементів
сходів і виготовляти їх з якісних матеріалів.
Часто для захисту сходів від атмосферних впливів використовують зведення навісу
або козирка над ними. Зрозуміло, що його
оформлення і конструкція повинні відповідати дизайну самих сходів, щоб все виглядало оригінально і гармонійно. Наприклад,
простенький навіс із заліза буде безглуздо
виглядати на тлі масивних сходів і навпаки.

Матеріали для сходів

Вибір матеріалів дуже різноманітний
і залежить безпосередньо від переваг, фантазії і матеріальних можливостей власника.
Сходи і ганок можна виготовляти з будьякого будівельного матеріалу, наприклад,
дерева, природного каменю або більш сучасного піно- або газоблоку. Вибір матеріалу
для сходів найчастіше залежить від стилю
будинку і його оформлення. Який матеріал
не був би обраний, насамперед слід подбати
про його захист від атмосферних впливів.
Наприклад, зовнішні сходи з дерева необхідно обов`язково обробити антисептиками
для їх захисту, а ось на кам`яні або сходи
з цегли бажано нанести спеціальні водовідштовхуючі захисні суміші.
Такі заходи значно підвищать термін
експлуатації сходів.

Безпека зовнішніх сходів

У більшості випадків, щоб зробити
сходи красивими, на них встановлюють

ЖАЛЮЗІ

РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»
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облицювальну керамічну плитку. Це красиво, ніхто не сперечається. Але плитку
необхідно вибирати продумано. Вона не
повинна бути занадто гладкою, інакше в мокру погоду або при мінусовій температурі
є велика ймовірність посковзнутися на ній
і отримати пошкодження. Такі приклади
бувають часто-густо. Ось тому плитку вибирають спеціально для таких випадків із
шорсткою поверхнею. Непогано, якщо ви
будете використовувати спеціальні антиковзаючі покриття.
Як варіант, можна використовувати
фрикційні наклейки, які приклеюють на
краю східців. Вони також перешкоджають ковзанню. Можна використовувати
більш сучасний варіант – підігрів східців
при низьких температурах і в мокру погоду. Ще однією умовою безпеки руху на
сходах є перила. Їх вигляд і форму вибирають відповідно до конструкції і стилю
сходів, а також залежно від виду матеріалу.
Для потужних сходів з каменю чи бетону
підійдуть огорожі у вигляді суцільної стіни з обробкою, що збігається з цоколем
будівлі. А ось дерев`яним сходам відмінно
підійде балюстрада з легкими фігурними
поручнями. Вхідні сходи в будинок – це
перше, на що людина звертає увагу, коли
входить в житло. І ця споруда має бути на
гідному рівні.
Досвідчені дизайнери рекомендують
розробити проект сходів ще на стадії проектування котеджу, тож бажаємо вам успіхів!

tehnosklad.ua

ВАСТО

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

захисні
тканинні

Римські штори

вул. М.Грушевського, 25, к. 31
(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

www.vasto.com.ua



вул. C. Ріхтера, 40
(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20
вул. Святослава Ріхтера, 40

(0412) 466-548
(093) 95-00-135
(096) 974-17-20
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Політична арена

Лідер Ірина Ярмоленко:
«розумні» міста запрацюють в Україні,
коли буде ухвалена Хартія рівності
Їй 26, і вона хоче
змінювати країну.
Учасниця проекту «Нові лідери» Ірина Ярмоленко вважає,
що "розумні" міста запрацюють
в Україні тоді, коли у кожному
з них буде ухвалена Хартія рівності
для усіх – жінок та чоловіків, дорослих та малих. Документ зробить
українські міста комфортними та
інвестиційно привабливими. Починає Ірина з рідного Житомира.
– Ніхто не може нав'язувати
вам через вашу стать – дівчинка
ви чи чоловік – як ви можете себе
поводити, – каже вона дітям.
Це лише частина короткої
лекції «Рівні можливості для
школярів». Її читає депутатка
Житомирської міської ради Ірина
Ярмоленко.
Кожним словом намагається
пояснити дітям, що ж таке бути
рівними у всьому.
За допомогою іграшок акцентує увагу на рівних можливостях
у межах міста.
– Усе бі льше єв ропейських
країн цікавляться можливістю,
як зробити міста безпечними.
Усе аналізується і робиться мак-

симально доступним і легким
у використанні для вас як для підлітків, для мам с дітьми, людей
з обмеженими можливостями, –
зазначає Ірина Ярмоленко.
Місто може бути доступним
для кожного, наголошують агенти
змін рівних можливостей. Утім,
лише у тому разі, якщо ми думатимемо один про одного. Це
демонструють школярі, коли, граючись, проектують парк, у якому

було би зручно усім.
– Рівні можливості означають,
що люди, які себе по-різному почувають, по-різному живуть, могли
спілкуватися, жити нарівні з іншими, – каже Тетяна Мойсеєва,
експертка з гендерних питань, –
зауважує дівчина.
Саме така мета Ірини Ярмоленко. Вона довго виношувала ініціативу рівних можливостей для
усіх. І зрештою увійшла до сотні

кращих проектів «Нові лідери».
За планом Ірини спершу на
місцях необхідно ухвалити європейську Хартію рівності жінок
і чоловіків у житті місцевих громад. Цей день називає для себе
вирішальним, бо Хартію розглядає її рідне місто Житомир. До
депутатів, як і до дітей, приходить
з іграшками.
Це розумний будинок, а це
вітряк з відновлювальною енергією, а це електрокари, які з PayPal
економлять наш час та гроші. Розумні міста – це наша мрія. Відень
у 1991 році проаналізував через гендерний компонент своє місто, і сьогодні це місто дуже успішне у своїх
практиках. У них зручні публічні
місця – для жінок, чоловіків, для людей з обмеженими можливостями.
Візуалізація діє – депутати
голосують, Хартію ухвалюють
і радіють.
Що буде далі, Ірина пояснює
просто – на прикладі центральної
вулиці Житомира. Її уже неофіційно називають вулицею рівних
можливостей.
Вона доступна для малого та дорослого, вона доступна для людей
з особливими потребами – тому
що там зручні пандуси. Тут можна

присісти, прогулятися, проводити різні заходи. Усім для того, щоб
це запрацювало всюди, потрібні
агенти змін. Вони допомагатимуть
аналізувати міські програми і знаходити у них прогалини.
– Нам потрібно усі міські
програми просканувати через цей
компонент рівних можливостей
для усіх, оцінити місто на його
зручність, оцінити транспорт на
його доступність, оцінити вулиці
на їхню освітленість.
У рамках проекту Хартію рівності повинні ухвалити ще 6 міст.
З ними Ірина уже веде перемовини.
Далі, коли таких населених пунктів
стане більше, вона ініціюватиме
зміни до законодавства. І цей проект дасть змогу побудувати міста
з рівними можливостями для всіх.
За програму Ірини Ярмоленко
проголосувало 673 виборці. Доля
її програми буде вирішена наприкінці літа під час презентації проектів сотні лідерів.
Нагадаємо, протягом 2,5 місяця третього етапу на телеканалах
СТБ, ІСТV та «Новому каналі» виходитимуть сюжети про сотню
лідерів та зміст їх програм. Переглянути їх можна за посиланням:
https://goo.gl/v4qduw

Вилкул: Когда рейтинг власти доходит
до уровня обезжиренного кефира, желание
фальсификации становится всё сильнее
Еще никогда в истории современной
Украины уровень
разочарования в действиях власти не был
настолько большим.
Об этом заявил сопредседатель фракции Оппозиционного
блока в парламенте Александр
Вилкул с трибуны Верховной
Рады. «Скажу больше – народ
видит, что это уже не просто кризис, а катастрофическая угроза
государственности, и требует немедленных перемен!» – сказал он.
Во время выступления Вилкул
сказал: «До парламентских выборов почти полтора года, до президентских – чуть больше полугода.
Но уже сейчас понятно, что власть
разрабатывает схемы фальсификации выборов. Другого выхода
у нее нет: украинцы не скрывают

своего негативного отношения
к действующей власти и разрухе,
в которую она нас завела».
Оппозиционер назвал три
пункта циничного плана власти
по сохранению действующего режима и продолжению тех античеловеческих социальных экспериментов, которые она проводит
последние четыре года.
«Первое, – сказал Вилкул, – это
сделать максимально запутанным
процесс выдвижения кандидатов,
организации и проведения выборов. Для этого затягивается
принятие нового избирательного
законодательства о голосовании
по открытым спискам. Цель – сохранить гречку и унизительные
взятки, законсервировать действующую систему».
«Второй пункт – создание властью послушной ЦИК, которая
закроет глаза на масштабные
фальсификации и злоупотребления. И лучшее подтверждение
того, что единственной реальной

оппозицией в нашем парламенте
является фракция Оппозиционного блока, – это то, что только
представителей нашей фракции
и партии не включают в новый

состав ЦИК», – подчеркнул оппозиционер.
И согласно третьему пункту,
как отметил нардеп, власть планирует отрезать от избиратель-

ного процесса полтора миллиона
украинских граждан, которые точно не поддерживают политику
действующей власти. Речь идет
о вынужденных переселенцах из
Донбасса и Крыма. Поэтому Оппозиционный блок разработал
законопроект № 4471, который
гарантирует реализацию избирательного права внутренне перемещенных лиц, но провластная
коалиция не рассматривает его
с апреля позапрошлого года.
«Я провожу очень много
встреч в разных областях Украины. И вижу, что народ ждет
выборов, поскольку стремится
мирным и законным способом
изменить к лучшему ситуацию
в стране. Но у власти другая
цель – сохранить себя, показать,
что от миллионов граждан ничего не зависит, что их голос и политический выбор не способен
изменить ситуацию. Но это не так.
Нас миллионы. Мы победим!» –
подчеркнул оппозиционер.
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Відпочинок

Які країни обирають
українські туристи:
перші підсумки турсезону
Аліна Бойко

Доки українці продовжують активно
подорожувати, журналісти "20 хвилин"
підбивають перші
підсумки літнього
сезону 2018.

Українці мають різні вподобання щодо того, як варто проводити відпустку цього літа. Частина провели або ще збираються
провести її за кордоном, а інші –
в Україні.
Найбільш поширений варіант
відпустки для українців – це відпочинок за кордоном. Так відповіли
36% респондентів, 25% опитаних
планують відпочивати на українських курортах. Чверть учасників
опитування відзначають, що вони
не будуть брати відпустку цього
літа взагалі. 9% українців кажуть,
що їх відпустка проходитиме на
дачі або ж за межами міста.
При цьому 6% респондентів
назвали свій варіант. Зокрема,
були зазначені такі активності,
як похід, відпочинок біля озера,
екскурсії святинями України.
Деякі планують використовувати відпустку не для відпочинку,
а для іншої роботи або ж пошуку нового місця для подальшого
працевлаштування.
У будь-якому випадку вибір
варіантів для середньостатистичного українця значно розширився,
і це добре. А розібратися у пере-

вагах і «родзинках» кожної країни
вам допоможе наш огляд.

рії. Менше українських туристів
зустріли такі морські країни як
Іспанія, Італія та Греція, адже
відпочинок тут залишається дорогим для багатьох.
Щодо туризму по Україні, то
головні тренди і в 2018 році залишилися незмінними, стверджують
експерти платформи розпродажів
та акцій. Жителі країни продовжують обирати Чорне море (майже 65% опитаних), Азовське море
(25%) і Карпати (20%).
Рейтинг найбільш популярних
курортних міст України з року
в рік очолює Одеса та Затока (45%).
Також великим попитом користується відпочинок в Залізному
Порті (37%). Росте популярність
туризму в Закарпатті: Яремче,
Сваляві, Буковелі, Поляні та інших містах.
Таким чином, літній туристичний сезон 2018 виявився надзвичайно активним. Проміжні дані
дослідження підтверджують той
факт, що все більше українців почали подорожувати як всередині
країни, так і їздити за кордон.

Туреччина

Ця країна вже давно зарекомендувала себе як чудове місце
з високим рівнем сервісу. Тим
не менше, пропонуємо вам відійти від звичного варіанту «All
Inclusive» і відкрити для себе
нову Туреччину: з кількаденними походами по гірських туристичних маршрутах, польотами
на парапланах в Олюденізі чи

вивченням культури древнього
Стамбулу. Якщо ж ви плануєте
подорож із дітьми, то можете бути
спокійними: практично всі готелі
дуже дружні до малюків і пропонують багато послуг для якісного
сімейного відпочинку.

Єгипет

Не менш популярний напрямок для морського відпочинку,
який вже став практично класикою для наших туристів. Країна
пропонує хороші готелі, розкішні пісочні пляжі, неймовірний
підводний світ Червоного моря
та багату екскурсійну програму.
А останньою новинкою від туроператорів є можливість влаштувати собі африканський уїкенд:
цього року туристи можуть придбати короткий тур в Єгипет на
2 ночі за ціною від $98.

Болгарія

Колись ця країна була дуже
популярною, але з часом увага до
неї зі сторони туристів зменшилася. І дарма, адже Болгарія має
чимало плюсів: широкі пляжі
з дрібним піском, пологий захід

у море і багато лісових масивів
забезпечують досить непоганий
відпочинок. Важливою перевагою цієї країни є також приємні
ціни, тому відпустка тут буде хорошим варіантом для бюджетних поїздок.
Загалом "гаряча" десятка зарубіжних напрямків для відпустки
має такий вигляд:
1. Туреччина.
2. Єгипет.
3. Болгарія.
4. Грузія.
5. Балі (Індонезія).
6. Кіпр.
7. Греція.
8. Туніс.
9. Хорватія
10. Таїланд.
Окрім цього, значно зросла
популярність туризму по Європі,
через введення безвізового режиму України з ЄС. З початку літа
найбільшим попитом користувалися бюджетний відпочинок
у Болгарії та курорти Чорного-
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Як подолати сміттєву
кризу в Україні?
Україна стала на
крок ближче до появи першого сміттєпереробного заводу.
1 червня представники міської влади Львова і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду
щодо виділення 35 млн євро для
будівництва заводу і рекультивації полігону в області. Проте сміттєва криза є клопотом
не лише одного регіону, а всієї
країни, і потребує нагального
вирішення. Як подолати проблему, дізнавались наші експерти.

Звідки в Україні
стільки сміття?
За статистикою Мінекології,
один житель України щороку
викидає 250–300 кг побутового
сміття. За рік у країні утворюється приблизно 12–15 млн тонн
відходів, з яких відсортовують
та переробляють лише близько
3%, ще 3% – спалюють на єдиному сміт тєспа люва льному
заводі, а решту – вивозять на
звалища. Офіційних полігонів
для сміття у країні налічується
близько 6 тисяч, несанкціонованих – понад 30 тисяч. Експерти
наголошують, що більшість
сміттєзвалищ уже переповнені
і загрожують життю і здоров’ю
українців.
«Повністю безпечних полігонів взагалі не існує. Навіть
побудовані за всіма будівельними нормами полігони являють
собою небезпеку. Відбувається
рух ґрунтових мас, через що
сміттєвий фільтрат потрапляє
у ґрунт, питну воду. Крім того,
практично на всіх полігонах час
від часу відбуваються пожежі», –
наголошує еколог Олександр
Ігнатенко.
Аби вирішити проблему,
в Україні потрібно провести
рекультивацію більшості полігонів, тобто захоронити відходи
і відновити родючість ґрунту,
запустити систему сортування
побутового сміття і побудувати
переробні підприємства. Реалізація цих заходів прописана у Національній стратегії поводження
з відходами, яку уряд ухвалив
8 листопада минулого року.

Що пропонують робити?

Відповідно до документу,
до 2030 року планується запровадити роздільне збирання відходів мінімум у 5 тисячах

населених пунктів та створити
250 центрів збирання відходів.
У містах та селах нарешті повинні з’явитись спеціальні контейнери для сортування. Розподілятимуть відходи на кілька
основних категорій: пластик,
папір, скло, органічні відходи
та метал.
«Стратегією визначена амбітна мета, щоб до 2030 року 70%
побутових відходів в Україні
перероблялося чи повторно
використовувалося», – пояснює
міністр екології Остап Семерак.
Крім того, минулого року
Мінекології розпочало інвентаризацію українських полігонів. Зокрема, була запущена
інтерактивна мапа сміттєзвалищ
(https://ecomapa.gov.ua). Сервіс
постійно оновлюється і, крім геолокаційної інформації, містить
сом вона зросте до 50 тонн. За
словами міського голови Руслана
Марцінківа, лінія слугуватиме
не тільки Івано-Франківську, а й
усій області. В амбітних планах
керівництва області – будівництво сміттєпереробного заводу,
під який уже виділили землю.
«Малі містечка можуть дати
фору столиці. В них набагато
краще на сьогодні просувається
ініціатива сортування сміття,
принаймні до зменшення кількості відходів», – зазначає еколог
Олександр Соколенко.

Великі проекти

дані про морфологію відходів
і стан ліквідації звалища. Також
карта має мобільний додаток,
у якому українці можуть надсилати інформацію про появу
стихійних звалищ.
У міністерстві визнають, що
успішна реалізація «сміттєвої
стратегії» можлива лише за
умов дотримання чітких строків
і суворого контролю за підрядниками. В іншому випадку гарний план ризикує залишитись
на папері.

Розбудова місцевої
інфраструктури
Більшість експертів погоджується, що, попри ухвалення національного плану управління
відходами на рівні міністерства,
велика ві дпові дальність лежить на місцевій владі. Про це
неодноразово казав і Президент

України Петро Порошенко.
«Вивезення та утилізація
сміт тя – це не є і н іколи не
мають бути питаннями центральної влади. Очевидно. Бо
коли ми даємо гроші, коли ми
даємо повноваження, права,
вони обов'язково мають кореспондуватися з відповідальністю,
у першу чергу, перед громадою», – наголосив глава держави
під час засідання Асоціації міст
України.
Власне, сьогодні в Україні
існують приклади таких відповідальних громад. Так, 12 червня
на полігоні побутових відходів
у селі Рибне Івано-Франківської
області запустили сучасну лінію
для сортування сміття. Побутові відходи сортуватимуть на
кілька фракцій для подальшої
переробки та екологічної утилізації. Зараз потужність лінії –
20–25 тонн за зміну, проте з ча-

За даними Мінрегіонрозвитку, нині в Україні працює
2 2 с міт тєсорт у ва льн і л і н і ї,
3 сміттєспалювальні установки
і лише 1 сміттєспалювальний завод. Водночас не існує жодного
підприємства з переробки.
Звичайно, будівництво такого об’єкта потребує значного
фінансування, і залучити інвестора простіше великим містам.
Найближче до реалізації таких
проектів наблизились у Львові
та Дніпрі. Так, львівська влада
вже підписала угоду з ЄБРР
щодо виділення кредиту 35 млн
євро для будівництва заводу,
що триватиме 2 роки. Пакет
фінансування включає 13-річний кредит обсягом у 20 млн
євро під гарантії міста, інвестиційний грант – до 10 млн
євро від Східноєвропейського
фонду енергоефективності та
довкілля, який повертати не
потрібно, а також пільговий
кредит 5 млн євро від Фонду
чистих технологій. Як зазначила заступник директора ЄБРР
в Україні Марина Петров, цим

проектом європейський банк
розпочинає реалізацію в Україні програми «Зелені міста».
«В цілому, якщо брати усі
наші операції, то Львів стане
дев’ятим містом-учасником цієї
програми, але в Україні – першим», – додала Петров.
Нині ЄБРР оголосив тендер
на будівництво. Усі заявки від
компаній приймають до середини липня цього року, а переможця визначать у жовтні.
А ось у Дніпрі вже відомо,
хто будуватиме сміттєпереробний завод. Перемогу в конкурсі
здобула британська компанія
Stopford Projects Limited, яка
виступатиме інвестором і підрядником. Вартість будівництва
оцінюють у 60 мільйонів фунтів
стерлінгів. За словами заступника міського голови Дніпра
Михайла Лисенка, на проектування заводу піде рік, ще два
роки – на його будівництво. Зараз міська влада підписує угоду
з компанією.
Тож у найближчий перспективі в Україні можуть запрацювати перші сміттєпереробні
заводи, які не тільки екологічно
утилізуватимуть відходи, а й
вироблятимуть енергію. Хоча,
звичайно, в очікуванні інфраструктури українцям не варто
сидіти склавши руки. На те,
щоб Україна стала чистішою,
може вплинути кожен. Почати
сортувати сміття вдома, здавати у пункти прийому пластик,
скло, папір, відмовитись від використання поліетиленових пакетів – просто, але дуже корисно.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

17

WWW.20MINUT.UA

Бізнес

Середа, 11 липня 2018

В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Адміністратор- прибиральниця в міні-гуртожиток,
без шз. Надаємо житло. Знання ПК. Прибирання,
контроль і облік. Г/Р вахтовий, понедільний. З/п від
6500 грн/міс, від 1600 грн/тиждень + проживання +
бонуси. 0664067409,0637940200Yourhostel.kiev.ua

БАРИСТА ТРЕБУЕТСЯ В КОФЕЙНЮ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. 0936009555
• БУДІВЕЛЬНІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ: ВОДІЇ (НА
ТЯГАЧ З НАПІВПРИЧЕПОМ), МАШИНІСТИ: КРАНА,
АВТОГРЕЙДЕРА, КАТКА, НАВАНТАЖУВАЧА. ВАХТА
15/15, ЗП ВИСОКА. РОБОТА ПО ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ. 0672182601,0672400939
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В
ДЕНЬ.СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ. 0988219246;0631326288
ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО.
ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-8000 ГРН.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ 0967877394, ОЛЕКСАНДР

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО.
ГРАФІК РОБОТИ - 25/7. З/П 7500-8000 ГРН.
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

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

• Вантажники на постійну роботу в м.Київ. Склад,
позмінний графік роботи. ЗП від 10000 грн. Іногороднім надається житло. 0673201886,0930351727
,0667583958

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

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС
(РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ.
0988411015(WHATSAPP),0994313922(ВАЙБЕР)
ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РОБОТА ПО
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П ВІД 13000 ГРН. СТРОГИЙ ОБЛІК ПАЛИВА. ДЗВОНИТИ З 9-00 ДО
18-00. 0734379994
В О Д І Ї . Р О Б О ТА Н А Ц Е М Е Н Т О В О З І
ВОЛЬВО,ЗЕРНОВОЗІ . ЕВРО-2, ЕВРО -3, КАТЕГОРІЯ Е,С ПО УКРАЇНІ. (067)3602502
• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРОМ:
0634615340

• Зварники, слюсарі-монтажники, арматурники, сантехніки на підприємство. Заробітна плата виплачується 2 рази в місяць. Надаємо житло та харчування.
0632629759,0965862545

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ (З ДОПУСКОМ НА ГАЗ), РІЗНОРОБОЧІ, ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ. ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ. 09730856
36,0671668822,0671664433
• 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
• Машиніст бульдозера ДТ-75. Гідна заробітна плата.
Допомога з житлом. Всі деталі за 0672334242

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

МАШИНІСТ НА БЕТОНОНАСОС (32 М., СТРІЛА) В
М. КИЇВ. Д/Р ВІД 2-Х РОКІВ. ВАХТОВИЙ МЕТОД
РОБОТИ. З/П ВІД 15000 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ІНОГОРОДНІМ НАДАЄМО
ЖИТЛО. 0636421376,АЛІНА
• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В М.КИЇВ.
МОЖЛИВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ВІД 8000-30000ГРН(ДО
30% ВІД ВИРОБІТКУ). 0981080000,0951640404,
0638954850.
• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ,
ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН.
0974870271
ОКАНТУВАЛЬНИКИ, РІЗНОРОБОЧІ-СТРОПОЛЯ
НА КАМЕНЕОБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО В М.
ЖИТОМИР. ЗАРОБІТНА ПЛАТІ ТА ГРАФІК РОБОТИ - ДОГОВІРНІ. 0952830900,(0412)511425
• 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, 097
9391431,0662731011,0937901491
• Офіційно: Польща, Чехія. Будівництво,промис
ловысть,водії,готелі,ресторани, догляд,фабрики.
Візи.Л.МСПУ-АВ585242-24.09.12. 0508316355
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• 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. СТАБІЛЬНА РОБОТА. ГІДНІ УМОВИ ПРАЦІ. ЖИТЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО. 0961834252, 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, ХАРЧУВАННЯ, КОМП.
ПРОЇЗДУ. 0952261010,0932261010,0972261010

Бізнес
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• Охоронній фірмі «ПОЛІССЯ-ЗАХИСТ» на постійну
роботу вахтовим методом потрібні охоронці. Безкоштовне проживання, аванс, вчасна з/п. 0671796666.

ОХОРОНЦІ (ЧОЛ. ТА ЖІН) НА ПІДП-ВО ПРАТ
РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15,
30/15. З/П ВІД 8000 ГРН/МІС. ЖИТЛО ТА СПЕЦОДЯГ НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО.
0679110959, 0503586564 ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 0502396115НАТАЛЬЯВІКТОРІВНА
ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД
КИЄВА. ЗП-8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЄВРО
ГУРТОЖИТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ РОБОТИ. 0638640537
• Покрівельники, зварники ПВХ мембрани (навчаємо). Іногороднім оплачуємо житло, проїзд і добові.
Робота по всій Україні. Досвідчених зварників відправляємо в Європу. 0501025641,0674352673

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУДІВНИЦТВО . ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗРАХУНОК 2
РАЗА НА МІСЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ,
ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, РОБОТА В М. КИЇВ, М.
ВАСИЛЬКІВСЬКА. 0674675773
• Помічник кухаря, покоївка у пансіонат, з/п, проживання, 3-разове харчування, смт. Залізний Порт.
0677501520,0960888988

• ПРОДАВЦІ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД В ОДЕСУ, ЗАТОКУ. ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО! ЗАРОБІТНА ПЛАТА - 500 ГРН ЗА ДЕНЬ.
0982886389,0631068222
• Промоутери для роздачі газет. Можливо студенти, пенсіонери, суміщення, працевлаштування.
0991164317

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

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

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

• 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

• Прибиральниць/посудомийниць запрошуємо
на роботу в ТК "Буковель" (Івано-Франківська обл.).
Зарплата висока. Проживання та харчування безкоштовно. 0673443693

• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur
parfum. Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів
ж/ч запахів. 0990140026;0989489508
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ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ IV рівень акредитації
проводить прийом студентів – громадян України та іноземців на навчання за спеціальностями:
в УНІВЕРСИТЕТІ:
в ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ:

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
УВАГА!
- Менеджмент в охороні здоров’я
Звертайтеся, у кого виникли
- Менеджмент митної справи
проблеми зі вступом.
- Менеджмент
ДОПОМОЖЕМО!

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

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

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

• Різнороби,будівельники,електрики,зварюв-ки,
меблевики,трактористи в Литву. Проживання б/к.
ЗП 18000-40000. Н.МСПУ1902-30.11.17. 0965240516

• РІЗНОРОБОЧІ НА КАР`ЄР В ЖИТОМИРСЬКУ ОБЛ.
(ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН). ОБОВ`ЯЗКИ: РОЗРОБКА ТА
СКЛАДАННЯ КАМЕНЮ ПЛИТКИ-ДИКАРЬ. РУЧНА
ВАЖКА ПРАЦЯ, АЛЕ ДОБРЕ ОПЛАЧУВАНА. З/П ВІД
ВИРОБІТКУ: 10 000-14 000ГРН. 0505227944РОМАН
• Робота в інтернеті. Без вкладень і продажів. Досвід необов`язково. Графік вільний. З/П від 5000
грн. Вимоги: від 18 до 60 років. Рівень впевненого
користувача ПК та інтернет. У момент дзвінка бути
біля ПК. 0667878509,0635785081,0682160585.

РОБОТА В УГОРЩИНІ! ШУКАЄМО ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТНИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА ОПЕРАТОРІВ.
ТЕЛ.:0951131214,ОЛЕКСАНДР
Р О Б О ТА
Н А
Я Г І Д Н О М У
ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY». БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ, ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР
СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ЯГІД.З/П ВІД 370
ГРН/ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ.
(050)5240655;(067)1851353.

Бізнес
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3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• Комбайн зерновий Massey Ferguson-40 94 р/в, роб.
+ кукур. жатка, 670000, м.Кобеляки. 0973007459.

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

• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навчаємо).
З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

СВАРЩИКИ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ЗАРАБОТНАЯ
РАБОТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В Г.ИРПЕНЬ.
0678040467
• ТЕРМІНОВО! В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛ.ВАТУТІНА ПОТРІБНІ ДВІРНИКИ. ГРАФІК РОБОТИ
2/2 З/П 19 ГРН./ГОД. ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА
НОМЕРОМ 0985180106
• Фасувальники, пакувальники, різнороби, водії,
оператори, електрик на вир.буд.сумішей в Київ. ЗП
від 10000 грн. Житло. 0730569259
• Хімчистка, Київ, запрошує: працівник пральні8000грн, приймальниці-7000грн, контролер ВТК9000грн. ЗП за 15 роб.змін. Житло. 0952441886

ШВЕИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ НА ПОШИВ
СПЕЦОДЕЖДЫ. 0672571270
• Швеція (Стокгольм). ЗП 245-630грн/год. Будівельники. Прибиральники (готелі, квартири, будинки).
Л.МТСП-АВ519114-28.05.10. 0681026030

2. НЕРУХОМІСТЬ

2.9. Продам Частина будинку
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНУЮ ЧАСТЬ ДОМА, НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛ., Г.ОЧАКОВ. ЦЕНА 110 000 ГРН.
0937697378

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ,
ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, ДАВЫДОВСКИЙ, УЛ.КАРЛА
МАРКСА. ЦЕНА 210 526 ГРН. 0680788285

2.16. Здам в оренду
• ЗДАМ НЕДОРОГЕ ЖИТЛО ПОБЛИЗУ МОРЯ,
ПОДОБОВО. БЕРДЯНСЬК, ПОРУЧ АВТОВОКЗАЛ.
КІМНАТИ ДО 3 ЧОЛОВІК. КУХНЯ (ХОЛОДИЛЬНИК,
ГАЗ. ПЛИТА, МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ, НЕОБХІДНИЙ
ПОСУД), ЛІТНІЙ ДУШ, С/В. 50 ГРН./ЛЮД. У КІМНАТІ
ТБ, WI-FI. 0993512030,0639158188
• З Д А Ю П О Д О Б О В О 1 - К І М . К В . ГА Р Я Ч А
ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ. Р-Н АВТОВОКЗАЛУ.
0977228822,0665711000
• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ
ДОКУМЕНТИ. 0665711000,0977228822

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири

3. АВТО

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 4/9 ЭТАЖЕЙ, 46М/0М/0М,
ПОЛТАВСКАЯ ОБЛ., Г.МИРГОРОД, УЛ.БАГАЧАНСКАЯ.
ЦЕНА 523 810 ГРН. 0963493298

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам

• ПРОДАМ 2-Х КОМ.КВ., 5/5 ЭТАЖЕЙ, 49М/27М/7М,
ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛ., КОРОСТЕНСКИЙ Р-Н,
С.ГРОЗНОЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ЦЕНА 314 934
ГРН. 0972201593

2.8. Продам Будинки в передмісті
• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, ЖИТОМИРСКАЯ
ОБЛ., ПУЛИНСКИЙ Р-Н, С.ТЕТЕРКА. ЦЕНА 118 733
ГРН. 0975095094

• 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,БМ
В,ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦ
УБІСІ,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН,
БУДЬ-ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ,
ІДЕАЛЬНІ, НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ,
ВИЇЗД ДО КЛІЄНА. (063)2020817,(098)4491775

• З/ч МТЗ, ЮМЗ, КАМАЗ, МАЗ, Газель. Поршнева
група Кострома, гільза, кільця, пальці, прокладки
двигунів, КПП, мостів. 0675702202

• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ
В НАЯВНОСТІ, ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 2-7 ДНІВ, НОВІ,
Б/В, ОПТОМ І ВРОЗДРІБ, ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ,
Є СВІЙ ВЕЛИКИЙ СКЛАД. :(097)1521331;(093)26
13742;(097)7266640
• МИНИВЭН RENAULT KANGOO ПАСС., 2013 Г.В.,
СЕРЕБРЯНЫЙ, 1.5 Л, 143 ТЫС.КМ. Г.ЖИТОМИР.
ЦЕНА 244 845 ГРН. ТОРГ 0936296437
• МИНИВЭН RENAULT SCENIC, 2000 Г.В., СИНИЙ,
2 Л, 240 ТЫС.КМ. Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 68 738 ГРН.
ТОРГ. ОБМЕН 0962204130
• СЕДАН CHERY EASTAR, 2007 Г.В., 2 Л, 152 ТЫС.
КМ. Г.ЖИТОМИР. ЦЕНА 131 577 ГРН. ТОРГ. ОБМЕН
0967749163

3.3. Автомобілі. Куплю
• Автовикуп будь-яких марок, в робочому стані (можливо нерозмитнені) до 2017р. 0988605070
• Викуп авто дорого, в робочому стані (можливо,
неробочі). 0678903718,0687801123.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (0
50)9242613,(050)5158585,(067)9040066
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори МТЗ, комбайни зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги,
ін. с/г техніка , доставка. (096)6809590;(098)9744418
• Сівалка СУПН-6(8), УПС-6(8). Культиватор КРН5,6. Діскова 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 кукурудзи, 4-8рядна; плуги оборотні, 3-,4-,5-корпусні; комбайн "Сампо"
картоплесадж.1-рядні; обприск.причіпний, навісний,
свіжопр. із-за кордону. 0973850784,0975847243

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

4.39. Опалювальне обладнання.
Продам
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні,
прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.
com.ua, 0961059178,0473631062
• Котли твердопаливні, піролізні, шахтні. Теплоакумулятори. Від виробника. Доставка по Україні.
Найкраща ціна без посередників. http://termico.com.
ua, 0503292211,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ

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

6.1. Юридичні послуги

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ

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

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

6.5. Кредити. Ломбарди
• Кредит до 100 000 грн. без справки. Кредитная
карта до 50 000 грн.Перекредитуем ваши кредиты
до 200 000 грн. 0676917120
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Громада церкви «Джерело Життя»
запрошує на громадські слухання
21 липня 2018 року у Житомирі о 14.00 в Палаці культури (вулиця Святослава Ріхтера, 12/5) релігійна громада церкви «Джерело Життя» ініціює
проведення громадських слухань щодо будівництва на вулиці Селецькій, 11
адміністративного приміщення церкви та запрошує усіх бажаючих взяти
участь у слуханнях.
Контактна особа: пастор церкви Талько Андрій Миколайович (моб.
тел. 067-756-18-36).

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. 2-кім квартира заг.пл. 48,5 кв.м, за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул.
Червоноармійська, 1, кв. 64. Дата торгів: 02.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №289780 (уцінено лот № 281680);
2. 1/2 ч. буд. пивного бару та магазинів по продажу продовол. та непродовол.
товарів, заг.пл. 665,1 кв.м. та земел. діл. К/№5310200000:50:027:0435 пл. 0.0524 га, м.
Горішні Плавні (Комсомольськ), вул. Героїв Дніпра (Леніна),60. Дата торгів: 02.08.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №289822 (уцінено лот № 275790);
3. 1/2 ч. буд. пивного бару та магазинів по продажу продовол. та непродовол.
товарів, заг.пл. 665,1 кв.м. та земел. діл. К/№5310200000:50:027:0438 пл. 0.0499 га, м.
Горішні Плавні (Комсомольськ), вул. Героїв Дніпра (Леніна),60. Дата торгів: 02.08.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №289827 (уцінено лот № 275789);
4. Буд. кафе - бару з літньою площадкою, заг.пл. 85,5 кв.м., за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Лесі Українки (просп. 50 - річчя Жовтня), 65
В. Дата торгів: 02.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №289794
(уцінено лот № 282392);
5. Нежитл. прим., заг.пл. 60,1 кв.м, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Миру, 13. Дата торгів: 06.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот
№290901 (уцінено лот № 282401);
6. Комплекс нежитл. буд., що скл. із вироб. цеху пл. 1297,7 кв.м., складу з прибуд.
та складу, за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 5А. Дата торгів:
06.08.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №290892;
7. Житл. буд. літ. А, пл. 101.3 кв.м., та земел. діл. пл. 0.0645 га, К/Н5310137000:15:007:0142,
за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Кричевського, 22. Дата торгів: 06.08.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №290894 (уцінено лот № 276377).

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

УТЕПЛЕННЯ ДАХУ, ГОРИЩА, ПІДЛОГИ, МІЖПОВЕРХОВИХ ПЕРЕКРИТІВ, СТІНОВИХ ПУСТОВ, ЗАЛИВНИМ ПІНОПЛАСТОМ "ЕКО ІЗОЛ".
(066)4737083,(098)9911960

8. РІЗНЕ

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

8.13. Вторсировина, прийом,
переробка. Куплю

6.13. Ремонт техніки

КУПУЄМО ВІДХОДИ ПЛІВКИ ПОЛІЄТИЛЕНОВОЇ, ПЛАСТМАСИ ТА МАКУЛАТУРУ.
0505580047,447919

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив

6.17. Послуги. Iншi

ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, НА ІМ'Я
СРІБНА АЛІНА АНДРІЇВНА, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ
КОЛЕДЖОМ КНТЕУ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

МАЙСТЕРНЯ КУЗНИЦЬКИХ. ВИГОТОВЛЕННЯ
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ВІКНА ТА ДВЕРІ БУДЬ-ЯКОЇ
СКЛАДНОСТІ ТА КОНФІГУРАЦІЇ. НИЗЬКІ КОНКУРЕНТНІ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ВИСОКИЙ
РІВЕНЬ ЯКОСТІ. 0987792882
• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк ВаршаваЛюблін щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10;
Варшава - 08.20; Люблін-11.40. (099)2861600;(063)
8967762;(067)9112004;+
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків, транспортне обладнання і т.п. (067)5669709

8.23. Інше. Продам
• ВАГОНКА З ЛИПИ. ВИЩОГО ГАТУНКУ ПРЯМО З
КАРПАТ. ВИГОТОВЛЕНА НА НІМЕЦЬКИХ СТАНКАХ.
КЛІЄНТАМ З ОПТОВИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ ЗНИЖКА. ДОСТАВКА НОВОЮ ПОШТОЮ ТА ДЕЛІВЕРІ ПО
ВСІЙ УКРАЇНІ 0677128859.
• ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА-КНИЖКА SIGMA S-K-5AF.
ОТПРАВКА ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО
12:00 (КРОМЕ ПЯТНИЦЫ). Г.КИЕВ. ЦЕНА 780 ГРН.
0677964170

Бізнес
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до
планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Івницьке родовище будівельного піску розташоване на території Андрушівського району Житомирської області на землях Івницької сільської ради. Планована
ліцензійна площа родовища становить 20 га. Видобуток піску в межах Івницького
родовища становить 50 тис. м3/рік. Мета проведення робіт – видобуток будівельного піску згідно ДСТУ Б В.2.7‑32‑95 «Пісок щільний природний для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт». Затверджені геологічні запаси Івницького
родовища піску становлять 1130 тис. м3. в межах кар'єрного поля і визначені за
результатами геологорозвідувальних робіт станом на 01.01.2017 р. та затверджені
Протоколом ДКЗ України № 3915 від 04.05.2017 р. Корисною копалиною є алювіально-делювіальні відклади, представлені дрібнозернистими пісками.
Забезпеченість запасами складає 22,1 роки. Режим роботи кар’єру 260 днів на
рік при п’ятиденному робочому тижні в одну 8 годинну робочу зміну. Середня
глибина гірничої виробки на кінець розробки 9,6 м.
2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «Укргеоспецтерра», код ЄДРПОУ 39692173 12430 Житомирська обл.,
Житомирський район, с. Станишівка, вул. Парникова 3, контактний телефон
+38 (067) 407‑73‑02. Директор Крачинов В. Д.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського
обговорення
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області. м. Житомир, вул. Театральна 17/20, 10014, м. Житомир,
вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412) 22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua,
контактна особа Семенюк М. М.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Одержання спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ «Укргеоспецтерра» при розробці Івницького родовища будівельних пісків.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 07.08.2018 р. о 11 годині в приміщенні Івницької
сільської ради с. Івниця.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області 10014, м.Житомир, вул.Театральна, 17/20, тел./факс (0412)
22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки
надання зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
в Житомирській області 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20, тел./факс (0412)
22‑08‑24, e-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua, контактна особа Семенюк М. М.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
– Житомирська область, Андрушівський район, с. Івниця, вул. Миру, буд. 1.
Контактна особа – голова с/р: Кузьменко Петро Павлович тел. 9‑71‑37, 9‑71‑47.
– м. Житомир, вул. Рильського, 7 контактна особа Вітюк Віталій Анатолійович
тел. +3 8 096 982 05 30 е-mail: 0969820530@ukr.net.
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БЕТОН, РОЗЧИН

К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО. ПРОДАЖ. МОНТАЖ.

ЦЕМЕНТ

металочерепиця
від 116 грн/м2

ФУНДАМЕНТНІ
БЛОКИ

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

профнастил
від 79 грн/м2

металосайдинг
металевий
євроштахетник
під "блок-хауз"
від 164 грн/м2
від 20 грн/м.п
Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше!
м. Житомир, вул. Київська, 87

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!

(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

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

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

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

Залізний порт, Лазурне
від

1680

нів

грн 10 д

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

• ПРОДАМ ЗІБРАНІ РАМКИ ДАДАН, РУТА, МАГАЗИН, ВСТАВЛЕНІ ЛАТУНІ ВТУЛКИ НАГЯГНУТА
НЕРЖАВІЮЧА ПРОВОЛОКА. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
М.ШЕПЕТІВКА. 0977624923

8.24. Інше. Куплю
• Куп. токарську оснастку, верст, лещата, 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
дорого.
Янтарні
буси
• Куплю
(від 250 до 2000грн за 1 грамм),коралові буси, бивні
мамонта, зуби кашалота. Старовинні ікони, картини
до 1990р., ордена, медалі, книги видані до 1917р,
коньяки виробництва СРСР до 1991 р. та інші предмети старовини. 0503466068

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 0966552655,0672658658
• Побут. автоклави. Нерж.,чорн.
метал. V=8-40 пів.літр.бан. Газ.та елек. Від 1750 грн.
autoclav.com.ua. 0503766086,0673702722

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38

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

067-410-16-06
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Гороскоп на тиждень 11 - 17 липня
ОВЕН

Напружений період,
але побачите плоди своєї праці й зрозумієте, що
ваші зусилля були недаремні.

ТЕЛЕЦЬ

Займайтеся тільки
тими справами, які
вже давно розпочаті й вимагають продовження. Вдалий час
для знайомств і облаштування
власного житла.

БЛИЗНЮКИ

На вас чекають нові
зустрічі та цікаве спілкування з творчими людьми.
Можливо, вони запропонують
спільний проект, який обіцяє і
успіх, і прибуток.

РАК

Не хваліться ще не
доведеною до к інц я
справою, а про ваші нові проекти повинні знати тільки у
вузькому колі надійних друзів.

ЛЕВ

Непростий тиждень,
який вимагатиме посилену витримку і самовладання.
Не влазьте в борги та кредити.

ДІВА

Не зациклюйтесь
на життєвих негараздах, сконцентруйтеся на ідеях
і планах.

ТЕРЕЗИ

На вас може очікувати творчий підйом і
вдале рішення старих проблем.
Друзі допоможуть побачити
сприятливі можливості та нові
перспективи.

СКОРПІОН

Вам необхідно дотримуватися чіткої послідовності у діях. Усе навколо
вас буде нести досить цінну
інформацію.

Постарайтесь звернути увагу на свої основні обов'язки у професійній діяльності. Пошук оригінальних
рішень не принесе успіху.

11

липня
середа

12

липня
четвер

дження як мінімум з 9 мільйонами
людей у світі.
• У віці 6-7 місяців дитина може
одночасно дихати і ковтати.
• Люди з блакитними очима
краще бачать у темряві.
• У жінок в середньому IQ вищий, ніж у чоловіків.80% довгожителів, що дожили до 100 років, – жінки.
• Кожна п'ятисота людина
на Землі має одне око блакитне,
а інше – каре.
• В середньому жінки мають
більш тонкий слух, ніж чоловіки.
• У Шотландії народжується
більше рудих, ніж у будь-якій іншій
країні світу.

13

липня
п’ятниця

14

липня
субота

Можете опинитись
перед непростим вибором, доведеться вирішувати серйозні проблеми. Не ображайтесь
на людей, це лише ускладнить
ваше життя.

ВОДОЛІЙ

Доля подарує вам
якийсь шанс: імовірно,
це нова робота або зміна місця проживання. Покажіть
себе своєму оточенню з виграшного боку.
Попереду нова світла
смуга. А поки уважніше
придивляйтеся до того, з ким
доводиться мати справу.

• Більшість хлопчиків народжується вдень, дівчаток – вночі.
• В середньому щодня людина
робить 18 000 кроків.
• Людина моргає десять мільйонів разів на рік.
• 70% чоловіків і 57% жінок щодня приймають душ.
• Протягом життя ми з'їдаємо
близько 27 тонн їжі, що дорівнює
вазі семи слонів.
• Кожна третя людина на Землі
не може хрустіти пальцями.
• Ймовірність народити близнюків у жінок збільшується після
35 років. Після цього віку близнюків
народжує 1 з 27.

15

липня
неділя

16

липня
понеділок

17

липня
вівторок

+ 18°
+ 28°

+ 20°
+ 27°

+ 18°
+ 24°

+ 17°
+ 24°

+ 17°
+ 24°

+ 18°
+ 24 °

740

740

739

736

735

734

734

ТИСК, ММ

ТИСК, ММ

ТИСК, ММ

ТИСК, ММ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р
від 6 травня 2015 р.
Видавець – ПП «ЄВА-ІНФО»; адреса:
10013, м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
11 липня 2018 р.
№ 26 (692)
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

РИБИ

+ 17°
+ 26°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

КОЗЕРІГ

Цікаві факти про людину
• Кожні три секунди на Землі
народжується одна дитина.
• Протягом життя людина проходить відстань, рівну 5 екваторам
Землі.
• В середньому діти сміються
близько 400 разів на день, а дорослі – близько 15 раз в день.
• Двоє з п'яти людей одружуються на своєму першому коханні.
• В середньому люди маленького зросту – японці, а найвищі –
голландці.
• Чоловіки протягом життя витрачають 3 350 годин на збривання
8,4 метра щетини.
• Ви поділяєте свій день наро-

від партнерів
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Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

Людина-мураха та Оса
Жанр: бойовик, фантастика

Скотт Ленг, більш відомий як Людина-Мураха, ще після подій у німецькому аеропорту
заслужив стати частиною вже легендарних
Месників. Але сам чоловік не може розірватися на 2 частини – він вибирає між роллю
героя та батька. Але все ж Скотт найбільше
часу проводить у рідному Сан-Франциско
ближче до дочки. Та його наставник Хенк Пім
потребує допомоги - з'явився новий небезпечний ворог який легко проходить через будь-які
стіни, а тому може вкрасти що завгодно. Але
Людина-Мураха вміє дуже часто помилятися,
потрібен хтось для підстраховки... Найкраще
з цим, без сумніву, впорається Оса.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Без сну
Жанр: детектив, трилер, жахи

Покинута психіатрична лікарня – найкраще
місце для театральних експериментів і для
підготовки нової постановки під назвою "Несплячі". Так і подумала одна трупа. Як можна
зрозуміти, п'єса буде пов'язана з відсутністю
сну. Загалом, із цим трупа і репетирує – виснажує себе. Б'янка дуже хоче зіграти головну
роль у прийдешній виставі та готова на багато
піти заради цього. Проводячи чимало часу в
покинутій психіатричній лікарні, не дивно повірити у привидів й інших монстрів. Особливо
коли ходять легенди про пацієнтку Дору,
яка робила записи до щоденника в формі
театральної постановки.

Твій вихід, крихітко
Жанр: комедія

Тоні і Марк уже немаленький час живуть
разом. Ще з початку стосунків їх важко
було відтягнути одне від одного. Для того,
щоб завестися, обом коханцям вистачало
декількох секунд. Зараз же, маючи дітей,
це не таке вже й легке завдання. А тут ще
Тоні пропонують відмінну роботу на Мальті.
А Марк дуже хоче полетіти на Таїті. Цю проблему вже набридле одне одному подружжя
може вирішити просто – розлучення. Але
діти повинні з кимось залишитися. Зрозуміло, що з ними на Мальту або на Таїті не полетіти. Тому Марк і Тоні починають змагання, із ким же залишаться їхні спадкоємці.

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

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

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

kinoukraina.zt.ua

Ти квач!
Жанр: комедія

Щорічно весь травень п'ятеро давніх друзів
відводять на гру в квача. Це змагання у них
проводиться з першого класу, хоча вони вже
встигли і одружитися, і дітьми обзавестися.
Друзі ризикують всім, щоб перемогти, щоб
просто не бути тим, хто водить. Джеррі, наприклад, ніколи не був у ролі квача – його ніхто не
може зловити. Навіть зараз, коли він повинен
бути легкою мішенню через своє весілля, у
решти гравців нічого не виходить. Джеррі дуже
хороший у цій небезпечній грі. І це змагання
дійсно об'єднує друзів. Вони готові тікати один
від одного в різні частини країни, але все одно
рано чи пізно знову зустрінуться...

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

