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ВБИВЦЬ  
з-за ґрат

с. 8с. 4

вул. П. Болбочана, 58

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)

354

Сік «Томатний» 0,95 л
ТМ «Садочок»

Сік «Томатний» 0,95 л
ТМ «Садочок»

7014

Морозиво Ріжок
«Тоффі» 70г ТМ «Рудь»

Морозиво Ріжок
«Тоффі» 70г ТМ «Рудь»

7510 9015

Квас «Тарас Хлібний»
2 л

4062

Сосиски «З філе»
1 гат., ваг. ТМ Ранчо

Затримали бердичівлянина, 
який знімав і розповсюджу-
вав через інтернет порно  
з 8-місячною донькою

Небезпечний Житомир:  
смертельна електрика  
забрала життя вагітної жінки

с. 10-11

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

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

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

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

000 грн

24900 грн

44900 грн

64900 грн

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

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА
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Алла Герман

У середу, 11 липня, 
під стінами Жито-
мирської облдержад-
міністрації відбулася 
всеукраїнська акція 
«Свободу полоненим».

«Забуття гірше зради» – саме 
під таким гаслом люди прийшли, 
аби нагадати українцям і можно-
владцям, що в катівнях Росії та на 
окупованих територіях перебува-
ють сотні героїв, які відстоювали 
українську державу на військовому 
та інформаційному фронті.

За словами голови Новоград-
Волинського осередку політичної 
партії «Національний корпус» 
Олександра Дюбо, сьогодні ми має-
мо всі ознаки агресії сусідньої Росії.

«Ми маємо окуповані території, 
вбитих і поранених, ми маємо хлоп-
ців, які перебувають у полоні. Це 
насправді називається війна. Наша 
влада розповідає, що ніби це АТО, 
ООС, але насправді воює вся країна 
і московська агресія повинна бути 
зупинена. Але ми не можемо зупи-
нитися на тому, що хлопці сьогодні 
перебувають у полоні. Ми маємо 
показати всьому світу, що ми їх 
не забуваємо та прагнемо їхнього 
звільнення. Московія завжди брала 
в полон наших найкращих синів 
у заручники, щоб тероризувати 
нашу державу та сім'ї. Сьогодні 
молодь прийшла вимагати від 
уряду більшої справи для звіль-
нення наших полонених. Хлопці, 
які воювали за Україну, волонтери, 
громадські діячі повинні бути звіль-
ненні», – сказав Олександр Дюбо.

У своєму виступі голова брат-
ства ОУН УПА Віктор Бусленко 

сказав, що завжди, де є війна, там 
є і полонені. Але й з полоненими 
потрібно мати честь себе вести.

«Але про яку честь можна го-
ворити, кажучи про російського 
агресора. Дуже шкода, що хлопці 
там страждають. Але показувати 
нам свою безчесність, негідність, 
викрадати наших громадян з тери-
торії України і засуджувати їх – це 
не є справедливо. І я б не відніс їх 
до військовополонених. Це прості 
громадяни, хоча військовополоне-
них там теж дуже багато. Росія хоче 
залякати нас, продемонструвати 
силу, що вона може зробити все, 
що захоче. Вони хочуть показати, 
що ми ніхто, слабко боремося 
і Європа нам не допоможе. Вони 
хочуть залякати нас, але це не так, 
хлопці, це їх останні сили. Тому 
віримо в себе, тільки разом ми 
можемо зберегти власну країну 
та перемогти агресора, який те-
роризує нашу країну», – закликав 
Віктор Бусленко.

Серед вимог учасників ак-
ції – звільнення всіх громадян 
України, незаконно позбавлених 
волі на тимчасово окупованих 
територіях України та території 
РФ; імплементація міжнародного 
гуманітарного права в питаннях, 
пов'язаних з утриманням у полоні 
і звільненням українських військо-
вослужбовців і цивільних грома-
дян України; забезпечення допуску 
міжнародних гуманітарних місій 
у місця незаконного утримання 
громадян України для контролю 
дотримання прав полонених; ство-
рення комісії з питань Мінських 
угод щодо обміну полонених; по-
ширення дії Постанови КМУ від 
31 січня 2018 № 38 на всіх осіб, які 
звільнені з полону (після спецпе-
ревірки); включення до порядку 
денного ВРУ і негайний розгляд 
законопроекту про реабілітацію 
колишніх полонених.

Алла Герман

Згідно з результата-
ми опитування, влада 
Житомира так і не 
змогла визначитися, 
який варіант обрати.

За словами координатора 
громадської організації «Всеу-
країнське громадське об'єднання 
«Інститут Республіка» Олексія 
Пронози, опитування проводи-
лося серед житомирян з усього 
міста. Й думки містян розподі-
лилися майже порівно.

«За місяць в консультації взяли 
участь загалом 852 житомиряни. 
Це непоганий результат, адже в ін-
ших містах ця цифра була 200–300 
людей. У нас так виходить, що за 
капітальний ремонт підземного пе-
реходу проголосувало 47,9%, а за об-
лаштування наземного переходу – 
52,1% житомирян. Тепер я думаю, 
влада мож приймати рішення. На 
мою думку як координатора, більш 
доцільно буде прийняти рішення, 
яке менш затратне по бюджету», – 
зазначив Олексій Проноза.

Вислухавши результати опиту-
вання, члени виконкому висловили 
ряд зауважень. Одні кажуть, що по-

трібно в першу чергу враховувати 
думку жителів саме району Пан-
чішної фабрики. Інші – опитувати 
водіїв, адже головне – безпека.

Почувши усіх, міський голова 
подякував координатору у Жито-
мирі за проведену роботу. Та на 
майбутнє побажав при проведенні 
публічних консультацій врахувати 
зауваження колег.

«Ми дякуємо вам за роботу. 
Однак на майбутнє прийміть до 
уваги зауваження. В анкеті потрібно 
робити дослідження більш шир-
ше. Наприклад, знати конкретно 
результати опитування городян 
саме в тому районі, де плануюють 

зробити перехід, тощо», – сказав 
Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, Житомирська місь-
ка рада підписала меморандум 
з громадською організацією «Все-
українське громадське об’єднання 
«Інститут Республіка» щодо 
впровадження проекту «Публічні 
консультації». Це інструмент, за до-
помогою якого влада отримує від 
громадян інформацію щодо того, 
яким вони бачать вирішення кон-
кретного суспільно важливого пи-
тання. Воно виноситься на загальне 
обговорення, кожен громадянин 
може висловитися і вплинути на 
прийняття остаточного рішення.

Аліна Бойко

До кінця літа до 
Житомира прибуде 
ще 23 нових автобуси.

У міській раді вже знають їх 
приблизні маршрути, проте, аби 
перевізники, які зараз курсують 
тими напрямками, не били на спо-
лох, їх поки не називають.

Журналісти «20 хвилин» по-
цікавились у заступника міського 
голови Дмитра Ткачука, за яки-
ми ж маршрутами курсуватимуте 
новий транспорт.

«Наразі я не можу оприлюд-
нити маршрути. Треба розуміти 

наступний момент: зараз є пере-
візники, вони працюють на існу-
ючих маршрутах. Якщо хтось усві-
домлює, що через місяць-два по 
його маршруту буде їздити кому-
нальний транспорт, то перевізник 
зовсім по-іншому буде поводити 
себе. Він вже десь розуміє свій ви-
рок – виключно з цих міркувань 
поки не називаємо маршрутів», – 
прокоментував Дмитро Ткачук.

Комунальний автопарк роз-
ширюється, тому усіх бажаючих 
запрошують до співпраці з під-
приємством.

«Процес набору водіїв вже 
триває, тому усі бажаючі мають 
змогу долучитись. Всі бачили вже, 
як працюють комунальні авто-
буси, вже водії отримали першу 
заробітню плату, вже є перший 

досвід. Тому запрошуємо водіїв 
і готові працювати з ними».

Точної дати, коли прибудуть 
автобуси до міста, у міськраді та-
кож не називають.

«Приблизної дати, коли при-
буть авобуси, поки немає, тому що 
на сесії ще буде затверджуватись до-
говір, тому вже після того, як будуть 
підписані документи, можна буде 
говорити про дати. Залишились 
питання: митниця, розмитнення 
і технічні процеси, але в цілому 
готові до прийому нового транспор-
ту», – каже Дмитро Ткачук.

Нагадаємо, у маршрутних так-
сі Житомира з’явились наліпки 
з QR-кодом. Відсканувавши його 
смартфоном, пасажири можуть за-
лишити відгук про свою поїздку 
у кожному конкретному автобусі.

Незабром поповниться 
автопарк комунальних 
автобусів, проте їх маршрути 
міськрада поки не розголошує

У Житомирі оприлюднили 
результати опитування 
містян щодо пішохідного 
переходу на проспекті Миру

Житомиряни 
приєдналися  
до всеукраїнської 
акції «Свободу 
полоненим»
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Одна з найсучасніших 
шкіл в Україні вже цього 
року з'явиться у Житомирі

На сьогоднішній 
день в приміщен-
ні корпусу гімназії 
№ 3 тривають роботи 
із реконструкції.

Як повідомили у прес-службі 
Житомирської міської ради, після 
їх закінчення 450 школярів мати-
муть змогу навчатись у сучасній, 
яскравій та зручній гімназії ство-

реної за новими стандартами.
У п'ятницю, 13 липня, Жито-

мирський міський голова Сергій 
Сухомлин проінспектував хід 
виконання робіт в навчальному 
закладі.

«Роботи з реконструкції прохо-
дять згідно запланованих графіків. 
На сьогоднішній день в корпусі гім-
назії активно проводяться внутріш-
ні роботи: фарбуються кабінети, 
монтується підвісна стеля та ліфт 
для дітей з особливими потребами. 

Наступний крок-це закупівля необ-
хідного інвентарю та обладнання», – 
пояснив міський голова.

Також проводяться роботи 
пов’язані з благоустроєм шкіль-
ного подвір’я та облаштування 
спортивних майданчиків.

Нагадуємо, що з 2016 року 
у Житомирі розпочалась рекон-
струкція корпусу Житомирської 
міської гімназії № 3, що знахо-
диться на вул. Грушевського,8, 
якому вже 150 років. Будівель-
ники вже звели чотири поверхи 
навчального закладу. У корпусі 
встановлено вікна, вентиляцію, 
також заведені всі комунікації. 
Школа вже підключена до системи 
централізованого опалення.

Роботи із реконструкції фінан-
суються з міського та державного 
бюджету. Станом на 13 липня 
з міського бюджету профінансо-
вано 36 млн грн, а з державного 
бюджету 22 000 010,00 грн. Пер-
ших свої учнів у гімназії № 3 пла-
нують прийняти 1 вересня 2018 
року – йдеться в повідомленні 
міської ради.
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Про нарахування  
боргів за тепло 

Нещодавно до мене звернулася 
пенсіонерка, яка, маючи субсидію на 
опалення, у квітні отримала платіжку 
з боргом у розмірі 1800 грн. Я відразу 
спрямував відповідне звернення до 
«Житомиртеплокомуненерго» щодо 
нарахування боргу. Був впевнений, що 
це помилка і при перерахунку питання 
буде вирішено.

Але, на моє здивування, ніякої 
помилки немає. Виявилося, що такі 
розрекламовані теплові лічильники 
насправді призвели до збільшення 
тарифу на опалення, а не навпаки.

Справа в тому, що в будинку по 
вул. Київській, 19/2 у лютому 2018 
року було встановлено тепловий лі-
чильник. Це і стало причиною нара-
хування боргу.

На початку опалювального сезону 
субсидія для будинків, не обладнаних 
лічильниками, призначалася згідно 
з тарифом 29,49 грн/м кв. Для бу-
динків, обладнаними приладами об-
ліку, – 22,86 грн/м кв. По закінченню 
опалювального сезону було здійснено 
перерахунок згідно з різницею в тари-
фі: 29,49–22,86 = 6,63 грн/м кв. Різ-
ницю мають сплатити споживачі. Крім 
цього, мешканці повинні сплатити різ-
ницю тарифу між показниками тепло-
вого лічильника та розміром субсидії. 
Для будинку по вул. Київській, 19/2 
у лютому різниця склала 8,42 грн/м 
кв., у березні – 10,04 грн/м кв.

Як наслідок, для квартири площею 
57,7 м кв. додатково необхідно допла-
тити 1065 грн + обов’язковий платіж. 
Це є неприпустимим, адже це порушує 
умови надання субсидії. Крім того, усі 
отримувачі субсидій, які не погасять 
цей борг, автоматично втратять субси-
дію наступного опалювального сезону.

Подібна ситуація та розрахунки є 
злочинними. Якщо держава гарантує 
людям субсидію і встановила розмір 
обов’язкового платежу, він не може 
змінюватися після закінчення опа-
лювального сезону або в залежності 
від наявності чи відсутності теплового 
лічильнику в будинку.

Це питання буду тримати на осо-
бистому контролі, адже подібна ариф-
метика та нарахування є звичайним 
шахрайством та намаганням ошукати 
споживачів. Для пересічного пенсіоне-
ра 400–500 гривень – це величезна 
сума. І вони не мають стояти перед 
вибором: придбати ліки та продукти 
харчування чи заплатити борг, який їм 
нарахували заднім числом.

Для жителів інших будинків, які 
отримали подібні рахунки, раджу 
відстоювати свої права. Звертайте-
ся – завжди радий допомогти.

Мої контакти: 
(068)7307767, (093)7924643

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

Небезпечний Житомир: 
смертельна електрика 
забрала життя вагітної жінки

Анастасія Ліберман

Чи то від людської 
необережності, чи то 
від недбалості кому-
нальних структур від 
ураження електро-
струмом у Житомирі 
минулого року заги-
нув не один десяток 
людей.

Проте днями сталась подія, 
що не залишила байдужим жод-
ного житомирянина.

8-го липня в одному з тор-
говельних кіосків, що по вулиці 
Лесі Українки, 17, вагітну дівчину 
вбило стумом через незаземле-
ний холодильник. Смертельний 
випадок стався, коли жінка при-
йшла до родички та сіла на холо-
дильник, який був незаземлений, 
через що її вбило електростру-
мом. Як повідомили у поліції, 
дівчина через місяць вже мала 
народжувати.

«Це жителька Житомирсько-
го району 1994 року народження. 
Відкрито кримінальне розсліду-
вання, в рамках якого проходять 
необхідні перевірки. Жінка була 
на 8-му місяці вагітності», – по-
відомили у відділі комунікації 
ГУНП Житомирської області.

Того ж дня, 8 липня, у центрі 
Житомира чоловіка, який сів на 
металеву лавку біля інсталяції 
«Дівчина-весна», що на вулиці 
Покровській, вдарило електро-
струмом.

«Вчора вночі присів на ла-
вочку, яка з постаментом жінки 

навпроти радіодеталей і архі-
тектури по Покровській, ледве 
відірвався – так трусило струмом. 
Вирішили з друзями взяти тес-
тер і лампочку на 230В і переві-
рити. Виявилося 205 вольт. Ви-
кликали з другого разу поліцію, 
з першого взагалі сказали, що ми 
неадекватні (але з другого при-
їхали і зафіксували, ми їм теж 
продемонстрували», – написав 
у соціальній мережі чоловік, 
якого вдарило струмом.

У поліції дійсно зафіксували 
факт ураження струмом інста-
ляцією. Правоохоронці відразу 
повідомили про цей факт Жи-
томирському РЕМ.

«Повідомлення надійшло 
8 липня о 00.40. Заявник розповів, 
що на вулиці Покровській його 
товариша, житомирянина 1977 
року народження, вдарило стру-
мом, який, на думку громадян, 
йшов від ліхтаря і проходив через 
лавочку. Патрульні прибули на 
місце події, забезпечили охорону 

та повідомили РЕМ», – повідоми-
ли у поліції.

Пані Наталія проживає 
у будинку, що біля скверу на 
Покровській. Жінка бідкається, 
що скульптура «Дівчина-весна» – 
улюблена локація більшості міс-
цевих дітей.

«Ви уявляєте, якби на місці 
цього мужнього чоловіка, якого 
уразив струм, проте він зміг ви-
рватись з кола ураження, була 
дитина. Мені навіть страшно це 
уявити, але це був би летальний 
випадок», – коментує житоми-
рянка Наталія.

Вже наступного дня кому-
нальники провели ізоляцію 
витоку електроструму у кова-
ному виробі. Хто понесе від-
повідальність за композицію, 
що стоїть у центрі міста вже 
7 років і несе небезпеку для 
людей, поки незрозуміло.

«Автор скульптури – коваль 
із Хмельничинни. Це був про-
сто подарунок нашому місту під 
час фестивалю ковалів. Тому до 

його виготовлення жодна міс-
цева комунальна установа не 
має стосунку. Так трапилось, 
що, мабуть, при монтажі скуль-
птури самі ковалі пошкодили 
ізоляцію, а, може, вона з часом 
пошкодилась. Точної відповіді 
поки немає. Був дійсно виклик 
на міський інформаційний 
центр, виїжджало наше кому-
нальне підприємство «Місь-
ксвітло». Вони перевірили об’єкт 
і з’ясували, що є витік електро-
струму якраз безпосередньо на 
цей об’єкт. Бригада виконала 
ізолювання цього місця, де був 
виток електроструму», – пові-
домив начальник управління 
комунального господарства 
Олександр Марцун.

Вже на сьогодні, за словами 
начальника КП «Міськсвітло» 
Олега Бічука, дріт, що зачепили 
при монтажі, вже замінили, а ко-
ваному виробу зробили заземлен-
ня, тому житомиряни можуть 
спокійно і надалі селфитись та 
просто відпочивати там.
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Трендовый сет, или 
Предметы одежды, 
которые можно 
заимствовать 
в гардеробе 
твоего мужчины! 

Что важно знать, перед тем как 
брать вещи любимого?

• Использовать вещи своего мужа 
где-то за пределами интимной до-
машней обстановки можно только, 
если вы с ним относительно сопо-
ставимы по размерам.

• Правильно эти вещи сочетать, 
не забывать спрашивать разреше-
ния у владельца, чтобы избежать 
лишних ссор.

Начнём!
Свитшот и кардиган бойфренда
Мужские свитера и свитшоты пре-

красны тем, что у них длинные ру-
кава, в которых можно греть руки, 
когда на улице холодно, и они при-
крывают наши попы. И модно, и все, 
что нужно, находится в тепле.

Если сказать честно, мода на овер-
сайз сделала актуальным любой 
мужской трикотаж – и свитшоты, 
и кардиганы, и мужские свитера гру-
бой вязки этой осенью и зимой мож-
но будет смело носить где угодно. 
Сочетать лучше с узкими джинсами 
или джинсами bootcut (и обувью на 
каблуке): мужской большой сви-
тер с джинсами бойфренда может 
выглядеть слишком объемно, и вы 
в них потеряетесь.

Ну и, конечно, сочетание, кото-
рое будет актуально в этом сезоне 
и останется с нами и на «осень18 – 
зиму19» – свитер оверсайз с юбкой 
А-силуэта (плиссированной или 
прямой) и кедами-кроссовками.

Продолжение – в следующем 
номере.

Илона Колодий  
специально для «20 хвилин»

Gloria Beauty - be classy!

КОЛОНКАЖитомирські активісти 
вимагають перевірити дитячі 
будинки на факти педофілії

У Житомирі не 
дозволили зрізати 
40-річні липи, які 
заважають заїзду до 
нового бізнес-центру

У Житомирі 
відкрилась 
благодійна виставка 
Артура Хачатряна

Алла Герман

Окрім перевірки 
дитячих будинків, 
активісти вимагають 
розібратися з відпо-
відними органами 
у міській раді, які 
відповідають за цей 
напрямок.

У середу, 11 липня, на за-
сідання виконавчого комітету 
міської ради прийшли активісти 
із заявою щодо педофілії в ди-
тячих будинках сімейного типу.

За словами активіста Олек-
сандра Коцюбка, щодо фактів 
педофілії він написав лист до 
мерії, останні попросили зібрати 
документи.

«Я зібрав документи. Прошу 

вас створити робочу групу щодо 
розбещення дітей у будинках 
сімейного типу. Розберіться 
з роботою відповідних служб 
Ольги Пашко та інших. Тому 
що резонанс великий: там дітей 
гвалтують, колють наркотика-
ми. Потрібно покласти цьому 
кінець», – закликав Олександр 
Коцюбко.

Своєю чергою, міський 
голова пообіцяв розібратися, 
однак такі заяви активістів на 
правдивість також перевірить 
спеціальна робоча група.

«Я підтримую створення 
робочої групи, яка перевірить 
дитячі будинки. Але я й за те, 
щоб ця робоча група розгляну-
ла всі ваші заяви, які ви робите 

публічно. І дати цьому оцінку 
також, щоб потім ніхто не об-
ражався. Зараз була заява перед 
ЗМІ, люди почують інформа-
цію й подумають, що це правда. 
З іншого боку, було дуже багато 
заяв і на сесії міськради з при-
воду купівлі цих будинків. Тому 
робоча група повинна відпра-
цювати і розібратися, хто ви-
нний. Запросимо представника 
прокуратури, поліції, і нехай 
дадуть оцінку», – заявив Сергій 
Сухомлин.

Вже наступного дня на сайті 
міської ради було оприлюднене 
відповідне розпорядження.

«Створити робочу групу 
для вивчення фактів, викла-
дених у заяві громадянина 
Коцюбка О. П. та озвучених на 
засіданні 36 сесії міської ради 
та засіданні виконавчого комі-
тету міської ради 11.07.2018 року, 
в частині порушення прав дітей 
та затвердити її склад", – йдеться 
у документі.

Алла Герман

На вулиці Київ-
ській, де наразі відбу-
вається будівництво 
нового торговель-
но-офісного центру, 
потрібно зрізати 
дерева, адже ті пере-
шкоджають заїзду на 
майданчик.

Дане питання розглядали на 
черговому засіданні виконавчого 
комітету міської ради. Ознайоми-
ла присутніх зі змістом проекту 
рішення щодо видалення зеле-
них насаджень головний спеціа-
ліст відділу екології КП «Інспек-
ція з благоустрою м.Житомира» 
Тамара Барановська.

«Вашій увазі пропонується 
проект рішення щодо видалення 
зелених насаджень, які знахо-
дяться на вулиці Київській, 40. Це 

дві липи, одна з яких знаходиться 
в доброму стані, друга – в незадо-
вільному. Ці зелені насадження 
заважають заїзду на будівельний 
майданчик. За наслідками об-
стеження складено відповідний 
акт з нарахуванням відновної 
вартості за вказані дерева у сумі 
6391 грн 20 коп», – повідомила 
Тамара Барановська.

Однак члени виконкому поки 
вирішили це питання відкласти, 
оскільки не знайшли одноголос-
ного рішення, хто відшкодову-
ватиме відновну вартість дерев. 
Одні вважають, що це відпо-
відальність забудовника, інші – 
«Зеленбуду».

Зрештою міський голова 
Сергій Сухомлин запропонував 
зняти дане питання.

«Сьогодні представник за-
будовника не з'явився. Я пропо-
ную зараз це питання зняти. А на 
наступне засідання виконкому 
запросимо його та вислухаємо», – 
сказав Сергій Іванович.

Таку пропозицію мера чле-
ни виконавчого комітету міської 
ради підтримали.

Аліна Бойко

11 липня відбулась 
презентація персо-
нальної виставки 
графіки та живопи-
су житомирського 
художника Артура 
Хачатряна «Разом до 
життя». 

Локація проходить у рамках 
марафону благодійної організа-
ції «Фонд допомоги онкохворим 
дітям «Разом до життя».

Нові роботи автора, які були 
виконані в рамках ІІ Міжрегіо-
нального пленера «Житомир-
ська палітра»: яскраві пейзажі, 
натюрморти, архітектура Жито-
мира, – все це кожен бажаючий 
має змогу побачити в холі біблі-
отеки імені О.Ольжича. 

«Я слідкую за творчістю Ар-
тура Хачатряна, дуже подоба-
ються його роботи, в них багато 
змісту, кольору, смаку та навіть 

аромату», – розповідає житоми-
рянка Олена Чухній.

«Дуже потрібна ініціатива – 
підтримати онкохворих діточок. 
На жаль, їх у нашій країні дуже 
багато, і не завжди держава про 
них пам'ятає. Нехай всі діти, які 
хворіють, в один час стануть здо-
ровими. А наразі дуже чудова 
нагода подивитись цікаві робо-
ти та підтримати діток», – каже 
відвідувач виставки Максим 
Олійник.

Мета заходу, як наголошують 
організатори, – привернення 
суспільної уваги до проблем 
важкохворих, збір коштів на лі-
кування дітей з онкологічними 
захворюваннями та сприяння 
роботі волонтерських груп при 
дитячих онкогематологічних 
відділеннях.

Зазначимо, що Артур Хача-
трян вперше презентуватиме в 
Житомирі велику збірну вистав-
ку своїх олійних та графічних 
робіт. Проте не вперше свою 
мистецьку діяльність художник 
поєднує з благодійною місією на 
теренах Житомирщини.

Виставка триватиме до 30 
липня. Вхід вільний.
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Комунальні автобуси у Житомирі: 
підсумки першого місяця роботи

МОН оприлюднило обсяг держзамовлення: 
ТОП-10 спеціальностей

Аліна Бойко

Вже більше місяця 
містом курсують нові 
автобуси за маршру-
том № 53 та № 53А.

Заступник міського голови на 
своїй сторінці у соцмережі Фей-
сбук підбив короткі підсумки про 
переваги, перспективи та недоліки 
нового комунального транспорту.

«Минув місяць з моменту 
запуску комунальних автобусів 
у Житомирі, а тому вже можна 
проаналізувати переваги та не-
доліки їх роботи і зробити перші 
висновки», – пише Дмитро Ткачук.

Загальний ефект
Заступник міського голови 

з транспортних питань зазначив: 
«Нові автобуси отримали гарні 
відгуки від більшості користува-
чів. Однозначно, це новий рівень 
у перевезеннях міста, який під-
німає очікування пасажирів та 
змушує удосконалюватись решту 
перевізників, які планують пра-
цювати надалі. Окрім очевидного 
підвищення комфорту, приємним 
здивуванням для більшості паса-
жирів став рівень обслуговування: 
справна видача квитків, робота на 
маршруті до пізньої ночі, ввічли-
вість водіїв. Міф про те, що водій 
не зможе на зупинці видавати 
квитки з валідатора і робити це 
не під час руху, розвіяно. Ще од-

ним вагомим результатом стало 
зростання частки комунального 
підприємства у міських перевезен-
нях. Перевізники втрачають і так 
невелику можливість будь-якого 
тиску чи шантажу міста».

Містяни із задоволенням ді-
ляться своїми враженнями від 
поїздки у зелених комунальних 
автобусах. «Сьогодні вперше їхала 
53 маршрутом. Шок! Мені впер-
ше, за весь час, відколи я їжджу на 
маршрутках, дали білет! Таких, як 
я, розгублених було ще троє. Інші, 
мабуть, їздять цим маршрутом по-
стійно і вже звикли, бо дивились на 
нас з усмішкою», – пише житоми-
рянка Світлана Блажкевич.

Водії
Дмитро Ткачук відмітив прин-

ципову різницю між водіями, які 

працюють на комунальних авто-
бусах, і маршрутниками, а також 
розповів про недоліки, які вже 
були зафіксовані.

«Водії можуть ставитись до 
людей як до пасажирів, а не як 
до «ходячих 5 грн». Ми змінили 
принципи їх роботи. Тепер ніщо 
не змушує хамити і когось ви-
ганяти, бо головне надати якісну 
послугу, а не здати план. Важливу 
роль тут відіграє соціальний па-
кет водія та нормальний режим 
роботи на противагу 16 годинам 
за кермом, після яких водій пере-
творюється на неадеквата, що ки-
дається на всіх. За перший місяць 
довелось попрощатися з чотирма, 
які все ж таки допустили кількох 
помилок, що не пробачаються. 
Натомість зарплата водія кому-
нального автобуса у Житомирі 

склала від восьми до десяти ти-
сяч гривень на руки», – написав 
заступник міського голови.

Проте житомиряни в соціаль-
них мережах часто скаржаться на 
водіїв через хамство та неадек-
ватність.

«Сьогодні їхала 53 маршру-
том, водій просто здивував своїм 
хамством. Старенький дідусь з па-
лицею зайшов не через передні 
двері, водій накричав на нього 
і змусив дідуся вийти і зайти, «як 
нормальні люди»; думаю, цим 
водіям, які отримають чималу 
зарплатню, ще варто повчитись 
спілкуванню з людьми», – пише 
пані Тетяна Таловірова.

«Дуже помітно, коли водій 
не встигає по графіку, він по-
чинає літати по дорозі, гаркати 
на людей та взагалі забувається, 
хто він такий. Таке враження, 
що їх переманили від приват-
них перевізників», – обурюється 
Максим Карпюк.

Не оминув Дмитро Ткачук 
і недоліки: це перші ДТП, виклики 
сервісної служби та невміння воді-
ями користуватись автоматичною 
коробкою передач.

«Технічні недоліки. За місяць 
маємо і перші ДТП, і розбите 
скло з подряпинами. Кілька разів 
для того, щоб налагодити осо-
бливості роботи нових сучасних 
агрегатів, доводилось викликати 
сервісну службу. Не одразу розі-
брались з помилками кондиціо-
нерів, тому кілька автобусів три 
тижні не могли порадувати ком-
фортною температурою в салоні. 

Наразі все працює, тому варто 
нагадувати водію, що у автобуса 
є незвична опція клімат-контр-
олю, не забуваючи при цьому 
зачиняти вікна.

Пальне. У перші дні витрати 
пального явно перевищували 
очікувані обсяги, що, відверто 
кажучи, змушувало хвилювати-
ся. Причин було кілька: стиль 
водіння, автоматична коробка 
передач, завантаженість салону 
та ін. Тренінги для водіїв фахівця 
з експлуатації коробки-автомату, 
де роз'яснили різницю між режи-
мами та умовами роботи, знизили 
витрати пального від 3 до 5 літрів 
на 100 км», – звітує заступник місь-
кого голови.

Перспективи
«Вже до кінця літа очікуємо 

наступну партію з 23 автобусів. 
Розширення комунального авто-
бусного парку змусить попроща-
тися з кількома десятками про-
іржавілих газелей. Кандидатів 
немало. Шанс виправитись поки 
що мають всі, та не всі перевізни-
ки готові еволюціонувати. Кому-
нальний автопарк розширюється, 
тому запрошуємо до співпраці 
тих водіїв, хто готовий чесно та 
добросовісно працювати на спіль-
ний результат», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, незабаром попо-
вниться автопарк комунальних ав-
тобусів; у міській раді вже знають 
їх приблизні маршрути, проте аби 
перевізники, які зараз курсують 
тими напрямками, не били на спо-
лох, їх поки не називають.

Ольга Сідлецька

На сайті МОН 
з̀ явилася інформація 
про розподіл місць 
державного замовлен-
ня для закладів, що 
знаходяться в сфері 
управління Міністер-
ства освіти і науки.

Цьогоріч обсяг держзамовлен-
ня знизився на 10% у порівнянні 
з попереднім 2017-м роком. Це 
пов̀ язують з передачею фінансу-
вання коледжів, які здійснюють 
підготовку за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем «молодший спеці-

аліст» на базі 9 класів, на місцевий 
рівень. Саме тому держзамовлен-
ня на «молодшого спеціаліста» 
зменшилося на 31,7%, але це має 
бути скомпенсовано регіональним 
замовленням. Зменшення держ-
замовлення на бакалавра на 4% 
у МОН пояснюють скороченням 
кількості випускників 11-го класу 
у цьому році.

За інформацією МОН, роз-
поділ місць на магістратуру від-
бувся 13 липня. «11 липня Уряд 
затвердив обсяги державного за-
мовлення на підготовку фахівців, 
наукових та науково-педагогічних 
кадрів, на підвищення кваліфі-
кації та перепідготовку кадрів 
2018 року. Його загальний обсяг – 
191 тис 100 місць. З них 167 тис 016 
місць – це держзамовлення для 
закладів МОН», – йдеться у повідо-
мленні міністерства.

ТОП-10 спеціальностей, на 
які виділено найбільший обсяг 
держзамовлення, виглядає так. На 
першому місці – «Середня освіта» 
(за усіма предметними спеціаль-
ностями) з результатом у 7475 
місць, на другому – «Медицина» 
(4507 місць). Закриває трійку лі-
дерів спеціальність «Комп̀ ютерні 
науки» (3216 місць). На четверто-
му щаблі – «Правознавство (3090 
місць), на п`ятому – «Електро-
енергетика, електротехніка та 
електромеханіка» (2736). Шосте 
місце посідає «Будівництво та 
цивільна Інженерія» (2650 місць), 
сьоме – «Філологія» (усі мовні на-
прями) з результатом у 2210 місць, 
восьме – «Галузеве машинобуду-
вання» (2025). Закривають 10-ку 
спеціальностей, на які виділено 
найбільший обсяг держзамов-
лення, «Комп̀ ютерна Інженерія» 

(1951 місце) та «Правоохоронна 
діяльність» (1910 місць).

Як наголошують у МОН, цьо-
горіч збільшено обсяг держзамов-
лення за галузями знань «Аграрні 
науки та продовольство» та «Інфор-
маційні науки», з природничих 
наук, для фахівців з математики 
і статистики, за спеціальністю «Ма-
теріалознавство». Окрім того, скасо-
вано держзамовлення на підготовку 
фахівців спеціальності «Право» на 

заочній формі навчання.
Дані про обсяги для широко-

го конкурсу, на фіксовані місця 
держзамовлення на бакалаврів, 
молодших спеціалістів, робітничі 
кадри за професіями загально-
державного значення, прийому 
в докторантуру та аспірантуру, 
підвищення кваліфікації фахівців 
з вищою освітою можна знайти на 
офіційному сайті МОН у розділі 
«Вступна кампанія 2018».
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Сучасна Житомирщина: 
лісовий «безпредєл» на грунті 
дрімучого пофігізму?

Микола Корзун

На Житомирщині 
процвітає незакон-
ний видобуток лісу.

У Житомирі час від часу 
спалахують інформаційні буми 
щодо незаконного видобутку піс-
ку. Пісок, як відомо, сьогодні за-
лишається достатньо ліквідним 
товаром у містах, де ще теплить-
ся житлове будівництво, ремонт 
доріг і виробництво залізобетон-
них виробів. Проте не меншого 
значення у житті поліського ре-
гіону має інша галузь, де також 
процвітає незаконний видобуток. 
Йдеться про галузь лісового гос-
подарства. У порівнянні із піском 
ліс приносить куди більше при-
бутків, але куди вони потрапля-
ють і яким чином позначаються 
на економіці, наприклад Жито-
мирської області, ніхто толком 
не знає. Між тим, саме влітку 
2018 року в Україні знову намі-
тився спалах уваги до проблем 
із незаконними вирубками лісу. 
У парламенті прийнято закон 
про посилення кримінальної 
відповідальності за контрабан-
ду лісової продукції, який, по-
при нагальну потребу у його 
прийнятті, вже встигли назвати 
інструментом для боротьби із 
лісовими господарствами. Те, що 
діється угорі, у владних кабіне-
тах, на підприємствах лісової та 
деревообробної галузі, народу 
у деталях невідомо. Зрештою, 
у лісовому царстві України чо-
гось конкретно зрозумілого і оче-
видного второпати дуже важко. 
Фактично неможливо дізнатися, 
який ліс і звідкіля постачається 
безперебійними потоками на пи-
лорами всередині країни, бо ж 
відомо, що Державна електро-
нна система обліку деревини – 
річ потрібна і сучасна, але вона 
діє далеко не скрізь. У випадку, 
який сколихнув Житомирщину 
весною 2018 року, коли «чорні 
лісоруби» із сусідньої Рівнен-
ської області зчинили справ-
жню інтервенцію у квартали 
Городницького лісового госпо-
дарства, застосовуючи силу і по-
грози, виникло єдине питання: 
а куди браконьєри відправляють 
вирубаний ліс? Виявилося – на 
пилорами, яких сьогодні трохи 
поменшало у порівнянні із пері-

одом десятилітньої давності, але 
й досі вони працюють на повну 
потужність. Здавалося, все ж має 
бути під контролем. Держав-
ний ліс перебуває під опікою 
спеціалізованих господарств, 
які продають свою продукцію 
на біржах та аукціонах, а під-
приємства системи «Агролісу» 
мають контрольну «парасоль-
ку» на рівні місцевої влади, яка 
мала б бути зацікавлена у яко-
мога більших надходженнях до 
місцевого бюджету. Але, тим не 
менше, вал контрабандної про-
дукції з України до країн Європи 
безупинно зростає. Європейці 
щиро здивовані тим, що Україна, 
маючи лише 16% лісистості своєї 
території, продовжує поставляти 
до Європи лісу більше, аніж його 
надходить із країн Азії, Афри-
ки та Америки, разом узятих! 
До прикладу, у Польщі ліси за-
ймають 34% території країни, 
а у Німеччині, Чехії – 40–42%, 
що є значно більшим показни-
ком, аніж у Житомирській об-
ласті, 33% території якої вкриті 
лісами. Але ні у Польщі, а тим 
паче, у Чехії чи Німеччині, ліси 
так масштабно, як в Україні, не 
ріжуться. Доходить до того, що 
полювання за деревиною у нас 
вже сягнули раніше нечуваних 
масштабів. Наприклад, сьогодні 
набуває великої популярності 
вирубка лісосмуг, які насаджу-
валися вздовж шляхів, а також 
на сільськогосподарських ланах 
ще років 50–60 тому. Деревина 
там, до речі, перебуває, як нео-
блікована, тобто – нічия, без-
хозна. А отже – бери, скільки 
посилиш! Те ж саме стосується 
й оренди паїв, лани під якими 
тривалий час (а це 20–25 років) 
не оброблялися традиційним 
сільськогосподарським спосо-
бом. Достатньо сьогодні взяти 
в оренду так звані «невостре-
бувані паї», як у орендатора 
з̀ являється додатковий «шматок» 
для непоганого заробітку: два-
дцятирічні деревця вільхи, осики 
та берези можна легко продати 
на підприємства, які виготов-
ляють вагонку, європіддони, 
штахетник і т. п. Зрештою, на-
віть дрова для пічного опалення 
будинків та споруд, а також – для 
випалювання деревного вугілля 
сьогодні в хорошій ціні і дають 
орендатору непоганий заробіток. 
Таким чином, окрім власне лісо-
вих масивів, які перебувають під 
опікою та доглядом державних 

та комунальних підприємств, ви-
рубки зазнають десятки тисяч 
дерев на територіях так званих 
неугідь, захисних смуг, меліо-
ративних каналів, парків і скве-
рів, які залишилися без догляду, 
а значить – без контролю. І все це 
в умовах безгосподарності потра-
пляє у чиюсь кишеню без сплати 
податків і без жодної користі для 
потреб громад і місцевих бюдже-
тів. Ось така вона, тіньова еконо-
міка, яка користується хаосом 
і державним безладом в Україні 
і зокрема – на Житомирщині.

За таких умов хижацького 
ставлення до лісу у нас стерлася 
навіть уява про його справжню 
значимість і його ж економічні 

можливості. Адже у лісах можна 
не лише пиляти дерева, але й 
заготовляти живицю, березовий 
сік, лікарські рослини, збирати 
бруньки, шишки, гриби, закла-
дати розсадники із вирощування 
декоративного садивного матері-
алу. Це, між іншим, можливості 
для потужної галузі також «лі-
сової» за походженням еконо-
міки. Житомирщина у цьому 
відношенні навіть у порівнянні 
із іншими найбільшими лісо-
вими регіонами України (зокре-
ма Волинню, Рівненщиною чи 
Львівщиною) помітно відстає, 
а по суті – пасе задніх.

Найгірше у такій ситуації те, 
що населення міст, а особливо 
жителі сіл, не виявляють жод-
ної тривоги з приводу такого 
масового полювання на дере-
вину. Адже зрубати дерево і за-
вантажити його на автомобіль 
чи на трактор аж зовсім непо-
мітно та крадькома ні у кого не 

вийде: всі все бачать, але ніхто 
жодним чином не реагує. Логі-
ка дій (точніше – бездіяльності) 
пересічних громадян є простою 
і зрозумілою – упродовж бага-
тьох років лісом і переробкою 
деревини займалася виключно 
держава, а сьогодні вона опини-
лася у стані корупційної анар-
хії, дедалі більше сповідуючи 
гасло: «Наживайся, як можеш!» 
Отож люди бачать, розуміють 
і роблять висновки. Найчастіше 
висновок такий: якщо можеш, де 
можеш і як можеш – долучайся 
і … пиляй те, що неправильно 
росте. І пиляють як для влас-
них потреб, так і на продаж. Не 
у таких, звичайно, масштабах, 
як, наприклад державне лісо-
ве господарство чи підрозділ 
«Агролісу», але на пилорамку 
для роботи на кілька днів лісу, 
виявляється, вистачає.

Чи варто бити на сполох 
з приводу такої ситуації зокрема 

і на Житомирщині? Дехто каже, 
що лісові крадіжки чи то лісо-
пильне браконьєрство у нас не 
такі згубні, як, наприклад, проми-
сел бурштину, що призводить до 
появи пустельно-місячних ланд-
шафтів із дощенту понівеченою 
природою. До того ж представ-
ники лісогосподарських підпри-
ємств щороку проводять масовані 
кампанії із висадки нових лісів, 
запевняючи та переконуючи гро-
мадську думку у тому, що садимо 
ми значно більше, ніж вирубуємо. 
От тільки сумніви щодо того, чого 
все ж таки більше, все частіше 
виникають і стають панівними 
стереотипами у товщі громад-
ської думки. По суті, ми самі 
у себе запитуємо – наскільки ще 
вистачить і собі, і на продаж, і на 
збагачення найбільш спритних, 
найменш обтяжених мораллю 
та законослухняною свідомістю 
ділків? Старше покоління із тих, 
хто прожив лихоліття війни, хто 
пам`ятає багаторічні кампанії із 
масової посадки лісів, гаїв, лісо-
захисних смуг на ланах та обабіч 
шляхів, переконано стверджують, 
що такого, як зараз, не було за 
жодної влади. Навіть нацисти, 
які загарбали Україну на два-три 
роки, не вдавалися до таких ма-
сових експропріацій щодо лісів 
і насаджень. Отож, лихоліття, 
яке сьогодні дошкуляє не лише 
людям, але й природі в цілому 
(а на Житомирщині найпершим 
чином – лісам) матиме для нас 
катастрофічні наслідки. Єдине, 
що зрозуміло, – без наведення 
ладу у державі, без повернення 
страху незворотності покарання 
за причинену природі шкоду тол-
ку не буде. Як і не буде порядку 
у наших лісах.
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Затримали бердичівлянина,  
який знімав і розповсюджував через 
інтернет порно з 8-місячною донькою

У житомирської волонтерки викрали 
військові речі для бійців ООС

У середу, 11 липня, 
у квартирі 27-річного 
чоловіка поліцейські 
провели санкціоно-
ваний обшук.

На електронних носіях інфор-
мації, які належать затриманому, 
поліцейські виявили фото із зо-
браженнями порнографічного 
характеру за участі малолітньої 
дівчинки.

Першочергова інформація 
надійшла від австралійських ко-
лег: у мережі виявлено матеріали 
порнографічного характеру за 
участі дитини, якій на вигляд 
менше року.

Працівники кіберполіції про-
вели попередню перевірку та 

встановили причетність до розпо-
всюдження цих файлів 27-річного 
жителя Житомирщини. Чоловік 
раніше притягувався до кримі-
нальної відповідальності за ство-
рення та розповсюдження пред-
метів порнографічного характеру.

Поліцейські встановили, що 
зловмисник вчиняв розпусні дії, 
імітував статеві акти із власною 
донькою 2017 року народження. 
Фото розповсюджував у мережі 
інтернет за допомогою росій-
ського веб-ресурсу «yandex.ru», 
доступ до якого заборонений на 
території України.

Працівники відділу протидії 
злочинам у сфері обігу проти-
правного контенту та телекому-
нікацій Департаменту кіберполі-
ції Національної поліції України 
спільно зі слідством Деснянсько-

го управління столичної поліції, 
за процесуального керівництва 
Київської місцевої прокуратури 
№ 3, за участі спецпідрозділу 
КОРД поліції Житомирщини, 
провели у квартирі зловмисника 
санкціонований обшук.

За його результатами полі-
цейські вилучили комп’ютерну 
техніку та мобільний телефон, 
який зловмисник ховав у дитячих 
іграшках. За результатами попе-
реднього огляду правоохоронці 
виявили на телефоні зловмисни-
ка файли порнографічного зміс-
ту за участі малолітньої дитини. 
Вилучена техніка направлена до 
експертного центру для прове-
дення усіх необхідних експертиз.

За даним фактом розпочато 
кримінальне провадження за ч. 4 
ст. 301 (ввезення, виготовлення, 

збут і розповсюдження порногра-
фічних предметів) та ч. 3 ст. 153 
(насильницьке задоволення стате-
вої пристрасті неприродним спо-

собом щодо малолітньої дитини) 
Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до  
15 років позбавлення волі.

Обережно, шахраї: літня житомирянка 
«виручила онука з поліції» за 36 тис. грн

Правоохоронці 
вкотре застерігають 
громадян від пройдис-
вітів, які полюють на 
їхні заощадження.

Як повідомляють у відділі ко-
мунікації поліції Житомирської об-
ласті, 15 липня до Житомирського 
відділу поліції звернулася 89-річна 
житомирянка із повідомленням про 
ошуканство. Як розповіла пенсіонер-
ка поліцейським, напередодні на її 

стаціонарний телефон подзвонив 
невідомий чоловік, який повідомив, 
що онук бабусі спричинив серйозну 
ДТП із потерпілими людьми і за-
триманий правоохоронцями.

«Така звістка неабияк схвилюва-
ла літню жінку, і наступну інформа-
цію про «фінансове залагодження 
питання» вона сприйняла, швидше, 
як настанову, яку й поспішила вико-
нати, аби врятувати рідну людину 
з халепи. Відтак бабуся передала 
незнайомцеві, який призначив їй 
зустріч, 36 тис. грн у національній 
та іноземній валюті.

Згодом дізналася про онукову 
долю у нього ж самого. Звісно, чо-
ловік про власні «кримінальні пе-
рипетії» навіть і не здогадувався», – 
повідомляють у відділі комунікації 
поліції Житомирської області.

Інформація за вказаним фактом 
була внесена до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 
(шахрайство) ККУ. Розпочато кри-
мінальне провадження.

Водночас поліцейські зверта-
ються до жителів Житомирщини 
із застереженням:

• у разі, якщо вам повідомляють 

про затримання поліцією рідної лю-
дини, уточніть усі відомості, у тому 
числі й відділок, в якому знаходить-
ся ваш родич. Після цього зателе-
фонуйте самі до чергової частини 
поліції, з’ясуйте всі обставини та 
повідомте про вимагання грошей;

• спробуйте зв’язатись з люди-
ною, про яку йдеться, або з кимось, 
хто може бути поруч, – рідні, друзі, 
сусіди тощо;

• у разі візиту до вас додому 
поліцейських вимагайте у них 
пред’явити службове посвідчення, 
перепитайте та запишіть прізвища 

та посади. Якщо візитери викли-
кають у вас підозру, спілкуйтеся 
з ними у присутності рідних, сусідів 
чи знайомих;

• жодним чином не погоджуй-
тесь на умови незнайомців, особли-
во якщо вони вимагають терміново 
сплатити гроші за нібито звільнен-
ня рідної людини від відповідаль-
ності. Відразу повідомте на номер 
«102» – вас намагаються ошукати!

Розкажіть про заходи пересто-
роги своїм батькам, рідним, сусідам 
та знайомим. Це допоможе вберег-
ти їх від неприємностей.

Анастасія Ліберман

З гаража волонтерки 
Юлії Толмачової вкра-
ли речі, які вона зібра-
ла для чергової поїздки 
до бійців у зону прове-
дення ООС.

Невідомі особи пограбували 
гараж відомої української волон-

терки Юлії Толмачової, викравши 
ті речі, які були призначені для 
бійців на передовій. У зв’язку 
з цим волонтерка була вимушена 
відмінити заплановану поїздку 
на схід. Про пограбування Юлія 
Толмачова повідомила на своїй 
сторінці у соціальній мережі 
Фейсбук.

«Вкрадено форму, спеціаль-
ну амуніцію, плитоноски, взут-
тя, каву, енергетики, навіть мій 
фронтовий «бронік» та багато-
багато іншого. Я з таким трудом 
дістала для розвідника взуття 48 

розміру – його теж вкрали! Як так 
можна, якась сволота, можна ска-
зати, вкрала чиєсь житття там, на 
передку, адже всі знають, що все, 
що ми з такими потугами збира-
ємо – все це рятує життя», – пише 
волонтерка Юлія Толмачова.

Житомиряни активно обгово-
рюють цю новину: дехто не вірить 
у сили наших правоохоронних 
органів, дехто все ж надіється на 
справедливість.

«Ви думаєте і надієтесь, що бу-
дуть шукати і знайдуть? Марно! 
Поліція Житомира не вміє працю-

вати з такими справами», – пише 
житомирянка Зоя Приймаченко.

«Ну нічого святого немає. 
Мені здається, все одно ці речі 
десь випливуть, і ця сволота буде 
відповідати за скоєне», – сподіва-
ється житомирянка Олександра 
Василенко.

Волонтер звертається до усіх 
жителів Житомирської області із 
закликом бути пильними та по-
відомити особисто її або право-
охоронні органи у випадку, якщо 
хтось буде бачити або комусь за-
пропонують задешево тактичні 

ремні, плитоноски (англійські та 
українські), маскхалати «берізка» 
і «піксельні», тактичне взуття фір-
ми «М-ТАК», італійську форму, 
французькі футболки, військові 
сірі брюки фірми «Айтек» – адже 
це все вкрадено у наших солдатів.

Своєю чергою, один з депута-
тів Верховної Ради від Житомир-
ської області вже запропонував 
матеріальну винагороду у розмірі 
10 тис. гривень тому, хто зможе 
повідомити будь-яку інформацію 
про місцезнаходження та осіб зло-
вмисників.
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Як каратимуть  
за несплату аліментів?

На початку липня депутати 
Верховної Ради України ухвали-
ли закон № 8296, який посилить 
відповідальність за несплату алі-
ментів. І хоча ці норми наберуть 
чинності через місяць після під-
писання Президентом, про най-
більш вагомі зміни варто знати 
вже сьогодні. Про головні новації, 
в межах проекту «Я маю право», 
розповіли фахівці Регіонально-
го центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
у Житомирській області.

Мінімальну суми аліментів на 
утримання дитини збільшено.

Штрафи, адміністративна та 
кримінальна відповідальність

• Запровадження системи фі-
нансових санкцій для тих батьків, 
які не сплачують аліменти своїй 
дитині більше року, – від 20% до 
50% від суми боргу.

• Українці, які хочуть увійти до 
складу Кабінету Міністрів, зайня-
ти посади заступників міністра 
чи посади категорії «А» та «Б», 
стати прокурором, керівником 
НАБУ чи членом НАЗК, повинні 
будуть подати довідку про те, що 
вони не мають боргів перед ді-
тьми більше 6 місяців.

• Якщо заборгованість чи-
новника перевищить 12 міся-
ців – це буде підставою для його 
звільнення.

• Звільнення дітей від обов'язку 
утримувати непрацездатних 
«горе»-батька або матері у ви-
падку несплати ними аліментів 
понад 3 роки.

• Заборона відчуження майна 
боржником, внесеним до Єди-
ного реєстру боржників, який 
має заборгованість з аліментів 
понад 3 місяці.

• Збільшення строку суспіль-
но-корисних робіт до 460 годин.

• Адміністративний арешт до 
10 діб для тих, хто ухиляється від 
суспільно-корисних робіт.

• Кримінальна відповідаль-
ність за злісне ухилення від сус-
пільно-корисних робіт у вигляді 
позбавлення волі до 2 років.

• Скорочення з 6 до 4 міся-
ців строку заборгованості для 
використання всіх обмежень 
першого закону.

• Використання всіх обме-
жень першого закону до борж-
ників, які мають 3 місяці боргу 
перед хворою дитиною чи ди-
тиною-інвалідом.

• Надання повноважень Цен-
тру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги для 
здійснення представництва, зо-
крема малолітніх чи неповноліт-
ніх осіб, або для складання доку-
ментів процесуального характеру.

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 пра-
вової допомоги).

(Продовження у наст. номері)

КОЛОНКА

Аліна Бойко

Житомиряни 
за три дні зібрали 
необхідну кількість 
підписів під електро-
нною петицією про 
заборону розміщення 
шапіто з тваринами.

Відповідне звернення заре-
єстроване у базі електронних 
петицій до Житомирської місь-
кої ради. Варто відмітити, що 
в рамках своїх повноважень місь-
кі та селищні ради приймають 
рішення про заборону на своїй 
території пересувних цирків 
з тваринами.

«Прийняти рішення про 
заборону розміщення та функ-
ціонування пересувних цирків 
з тваринами на території міста. 
На сьогодні шапіто з тваринами 
не можуть приїжджати у Київ, 
Дніпро, Івано-Франківськ, Чер-
каси, Ужгород, Рівне, Луцьк, 
Кам'янське, Ірпінь, Ковель, Ка-
нів, Богородчани, Бориспіль, 
Боярку, Дрогобич», – йдеться 

у тексті петиції.
Петиція була опублікована 

13 липня. За три дні, 15 лип-
ня, вона вже зібрала необхідну 
кількість голосів – 261 голос з по-
трібних 250, яких достатньо для 
її розгляду.

Житомиряни активно ви-
словлюють своє обурення у со-
цмережах через розміщення 
шапіто з тваринами на території 
міста.

«Добре, що з'явились не-
байдужі містяни, яким є діло 

до тварин, яких експлуатують 
у цирках. Нехай акробати та кло-
уни «роблять касу» власникам 
шатрів, але не тварини!»; «Давно 
пора заборонити цирк з тварина-
ми, я неодноразово був свідком 
жорстокого знущання над ними. 
Тваринам місце в природі», – пи-
шуть житомиряни.

Проте є й прихильники цир-
кового шоу з тваринами.

«На мою думку, цирк для 
того і потрібен, аби там були 
тварини. Маленьким глядачам 

дуже цікаво спостерігати за тим, 
як тваринки слухають дреси-
рувальників. Моя дитина дуже 
полюбляє циркові видовища за 
участі різних тварин, без них 
цирк буде нецікавим», – пише 
житомирянка Валерія Бурейна.

Сьогодні експлуатація тва-
рин цирками заборонена чи 
обмежена у десятках країн: від 
Австрії до Греції, від Велико-
британії і Латвії до Ізраїлю. 
Пов'язане таке рішення з жор-
стокістю дресури та поганими 
умовами утримання тварин, 
а також небезпекою для людей. 
В Україні лише за останні кілька 
місяців трапилися два жахливі 
випадки. Спочатку в Прилуках 
левиця втекла з цирку і виру-
шила у житлові квартали. На 
диво, дика тварина не кидалася 
на людей, але поліція її вбила, 
бо у цирку не виявилося транк-
вілізаторів. Також зимою мину-
лого року у Білій Церкві ведмідь 
прямо на арені цирку вирвався 
від дресирувальника і напав на 
глядачів.

Нині петиція «Прийняти 
рішення про заборону розмі-
щення та функціонування пе-
ресувних цирків з тваринами» 
перебуває на розгляді у Жито-
мирській міській раді.

Незабаром в об-
ласть надійдуть вак-
цини від сказу.

Україна закупила понад 39 ти-
сяч доз вакцин для профілактики 
сказу. Усі вакцини вже передано 
в регіони. Про це повідомляють 
у прес-службі МОЗ України.

Антирабічні вакцини, що 
призначені для профілактики та 
лікування сказу у дітей та дорос-
лих, були закуплені та доставлені 
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 
за кошти Державного бюджету. 
Ці вакцини вироблені у Франції, 
мають сертифікат якості GMP та є 
прекваліфікованими ВООЗ.

Перевірити наявність вакцин 
у регіонах можна в таблиці, розмі-
щеній на офіційному сайті МОЗ.

Нагадаємо, що сказ – це гостра 

інфекційна хвороба, що вражає 
центральну нервову систему. Дже-
релом вірусу сказу є різні хижі та 
домашні тварини. Вірус переда-
ється від хворих тварин через укус 
або ослинення шкіри чи слизових 
оболонок, особливо якщо на них 
є мікротравми.

Антирабічну вакцину засто-
совують для первинної імунізації 
людей, які були в контакті або були 
вкушені скаженими, підозрілими 
на сказ або невідомими тваринами. 
Подальша ревакцинація прово-
диться згідно зі схемою лікувально-
профілактичної імунізації.

Також антирабічною вакци-
ною проводять профілактичну 
імунізацію людям, робота яких 
пов'язана з ризиком зараження: 
співробітникам лабораторій, які 
працюють з вуличним вірусом 
сказу, ветеринарам, мисливцям, 
лісникам та ін.

У Житомирі  
вимагають заборонити 
цирк за участі тварин

Житомирщина отримає  
вакцини від сказу
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Чому житомирські
суди випускають
вбивць з-за ґрат

Каріна Голуб 
      спеціально для  
     «20 хвилин Житомир»

Упродовж остан-
нього часу на Жи-
томирщині сталося 
більше десятка тяж-
ких злочинів. Проте 
замість подальшо-
го утримання під 
вартою фігурантів 
вбивств, зґвалтувань 
та розбоїв, їх прямо із 
залу суду відпускають. 
Багато з них втікає 
і опиняється за грата-
ми лише після знову 
вчинених численних 
злочинів.

Стати жертвою злочинців, які 
легко позбавлять життя, може на-
віть правоохоронець, включно зі 
звільненими з органів правопо-
рядку. Редакція видання починає 
серію матеріалів про найбільш 
кричущі злочини, які досі зали-
шаються непокараними.

Розпочнемо з розповіді про 
жорстоке вбивство поблизу Жи-
томира колишнього працівника 
міліції Василя Струніна, якого 
спочатку побили, а потім до ще 
живого прив’язали і підірвали 
гранату.

Хронологія  
звірячого вбивства

Навіть через три роки сестрі 
вбитого Струніна Олені тяжко 
згадувати про події тих жахливих 
днів. Проте, стримуючи сльози та 
розпач, пані Олена розповіла про 
події тих зловісних днів.

Вночі 10 квітня 2015 року Ва-
силь Струнін завітав до одного 
з кафе по вул. Черняховського 
в обласному центрі. Там він по-
знайомився з учасником бойових 
дій Геннадієм Семенієм та коман-

диром зенітного-артилерійського 
взводу роти вогневої підтримки 
Дмитром Собченком. Усі троє, 
добряче хильнувши оковитої, 
викликали таксі та вирішили ви-
їхати за місто.

Дорогою між Собченком та 
Струніним виникла суперечка, 
оскільки коштів, щоб розрахува-
тись із таксистом, в останнього не 
було. Коли чоловіки вийшли на 
трасі біля села Березівки, штов-
ханина між ними швидко пере-
росла в бійку. Після отриманих 
численних ударів по голові та 
тулубу Василь Струнін втратив 
свідомість. Дмитро Собченко та 
Геннадій Семеній відтягнули не-
притомного Струніна в лісовий 
масив та підірвали його тіло, ки-
нувши під тулуб гранату.

Від множинних осколочних 
поранень грудної клітини, рук та 
ніг нещасний помер страшною 
смертю. Після умисного вбивства 
нелюди вкрали мобільний теле-
фон та зняли з убитого золотий 
ланцюжок.

– На четвертий день після 

вбивства його знайшли в лісосму-
зі. Труп був дуже понівечений та 
обгорілий. Василь загинув від ве-
ликого крововиливу, – розповідає 
сестра загиблого.

З отриманих матеріалів ді-
знаємося, що вже через тиждень 
після скоєного злочину головний 
підозрюваний в убивстві знову по-
їхав на ротацію. Додому Дмитро 
Собченко повернувся через декіль-
ка місяців, прихопивши з собою 
цілий арсенал зброї, включаючи 
чотири бойові гранати РГД-5 та 
дві осколкові гранати Ф-1.

У жовтні 2015-го року правоо-
хоронці отримали дозвіл на затри-
мання Дмитра Собченка. Група 
у складі п’яти чоловік приїхала за 
адресою приживання підозрюва-
ного, де й застала його поруч з бу-
динком. При наближенні праців-
ників міліції Собченко направився 
до власного автомобіля, де почав 
діставати гранату. Прапорщик мі-
ліції помітив, як підозрюваний 
вкручує в корпус гранати підривач 
та, на щастя, вчасно вибив його 
з рук. На подію приїхало декілька 

машин міліції та слідчо-оператив-
на група. Та в метушні підривач 
чудом опиняється спочатку в його 
батька Василя Собченка, а згодом 
в дружини підозрюваного. Лиш 
випадково правоохоронці при-
мітили жінку, яка направлялася 
до сміттєвих баків. В її звичайно-
му продуктовому пакеті виявили 
разом зі зниклим підривачем ще 
п’ять бойових гранат.

Завітали правоохоронні орга-
ни з обшуком до Геннадія Семенія 
і за місцем проживання також ви-
лучили три бойові гранати.

За спиною  
в батька-бізнесмена

Здавалося б, справа не затяг-
неться надовго і винні у вбивстві 
колишнього працівника міліції 
сядуть за грати.

– Коли затримали Семенія, він 
все розповідав без ніякого тиску. 
Навіть показував місце, де і як це 
сталося, – зазначає пані Олена.

Проте справа тягнеться уже 
майже три роки. За цей часу в суді 
заслухали лише свідків зі сторони 
потерпілих, а зі сторони обвину-
вачених ще ні.

Рідна сестра вбитого Олена 
запевняє, що справа руйнується 
просто на очах.

Дмитро Собченко з самого по-
чатку не визнавав свою провину 
та перебування на місці злочину. 
Добровільне зізнання від Семенія 
також зникло через півроку, коли 
йому найняли аж трьох адвокатів 
і він перестав визнавати свою про-
вину. Попередні свідчення учас-
ник антитерористичної операції 
аргументував тим, що на нього 
чинили тиск правоохоронці.

У ході слідства з’ясувалося, що, 
окрім встановленої причетності до 
вбивства, Собченко приїжджав 
у Житомир на викраденому авто-
мобілі. Власницею «Renault Clio» 
виявилася Валентина Янковська – 
мати його хорошого знайомого. 
Зафіксоване в матеріалах справи 
авто вже трактується не як ви-
крадене.

– За матеріалами слідства, 
власниця автомобіля написала 
заяву до міліції про викрадення 
авто. Потім, протягом досудового 
слідства і вже коли були засідання 

суду, з власницею «попрацювали» 
адвокати підозрюваного і вона від-
мовилася від своїх слів та заяви. 
Скоріш за все, їй добре заплатили, 
і вона залишилася задоволена, – 
розповідає Ірина.

Олена припускає, що зала-
годжувати справи Дмитру Соб-
ченку допомагає його батько. 
Василь Максимович Собченко – 
дуже багата та впливова людина 
в Україні. Далекого 1995 року 
Василю Максимовичу присвої-
ли почесне звання «Заслужений 
будівельник України». На той час 
він очолював один з підрозділів 
холдингу «Київміськбуд» – ПАТ 
«Тайга». Підприємство працює 
в галузі будівництва в Україні та 
за її межами.

Цікаво, що Василь Собченко 
є одночасно й головним влас-
ником підприємства. Йому на-
лежить 60% акцій компанії. Про 
історію розпорошення власності 
«Київміськбуду» свого часу інтер-
нет видання «Українська правда» 
опублікувало велике розслідуван-
ня. Йдеться в ньому і про Василя 
Собченка. У 2014 році Генеральна 
прокуратура України намагалася 
повернути з володіння ПАТ «Тай-
га» у власність держави будівлю 
в центрі Києва. Однак суд програ-
ли. Внаслідок судового рішення 
безкоштовно передані в 90-х роках 
підприємству 5 тис. кв. м поблизу 
стадіону «Олімпійський» держава 
втратила назавжди.

У 2006 році Василь Макси-
мович намагався увійти у вели-
ку політику та стати народним 

 На фото: батько одного з 
підозрюваних Василь Собченко

 Висновок про аналіз ДНК крові Василя Струніна
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депутатом України. Проте не су-
дилося: за два тижні до чергових 
парламентських виборів Василя 
Собченка виключили з прохід-
ного списку партії «Батьківщина» 
за «пасивність під час виборчої 
кампанії».

У 2016 році на одному з місце-
вих телеканалів вийшов матеріал, 
де Олена детально розповідає про 
вбивство брата та вказує на впли-
вового Василя Собченка. Після 
оприлюднення сюжету Олена 
Струніна отримує позов до суду.

– На мене подавали в суд за те, 
що я спілкувалася з журналістами 
з телеканалу. Батько Собченка по-
дав на мене в суд за наклеп. Але 
його закрили тому, що Василь 
Максимович не з’являвся до суду. 
Це тривало приблизно півроку, – 
запевняє Олена.

Судівська практика  
до підозрюваних

Дана справа розглядається 
Житомирським районним судом. 
Головуючим суддею є голова суду 
Віктор Іванович Мокрецький. 
У 2017 році за його головуванням 
приймається шокуюче для бага-
тьох рішення про зміну запобіж-
ного заходу для Дмитра Собченка 
та Геннадія Семенія з тримання 
під вартою на домашній арешт. 
Замість утримання в слідчому 
ізоляторі, обох обвинувачених 
зобов’язали цілодобово носити 
засіб електронного контролю.

– Зараз їх відпустили, вони 
приїжджають на засідання. Вва-
жається, що вони мають бути 
з браслетами, але вони давним-
давно уже без них. Собченко 
в браслеті й не був, тому що 
в Києві їх немає. А Семеній спо-
чатку носив браслет, але він пищав 
у суді. Тому вони вирішили, що 
він не справжній, – запевняє по-
друга Ірина.

До кримінальної справи до-
єднали факт спроби використати 
гранату при затриманні Дмитра 
Собченка. Посягання на життя 
правоохоронців при виконанні 
ними службових обов’язків вважа-
ється особливо тяжким злочином. 
За його вчинення підозрювано-
му у вбивстві «світить» від 9 до 15 
років позбавлення волі або дові-
чне ув’язнення. Правоохоронці 
під присягою в суді підтвердили 
спробу Собченка використати 
проти них бойову гранату. Од-
нак головуючий суддя вчергове 
відкинув представлені військовим 
прокурором доводи про небез-
печність скоєних злочинів. Про-
цес затягується, і останні півроку 
правоохоронці не відвідують за-
сідання суду. Скоріш за все, й вони 
розчарувалися в правосудді, коли 
випустили на волю підозрювано-
го, якого вони, ризикуючи своїм 
життям, затримували.

Аргументацію даного рішення 
для нормальної людини збагнути 
неможливо. У тонкощах судово-
го процесу розібратися під силу 
лише досвідченим у подібних 
справах юристам. З проханням 
прокоментувати зміну запобіжно-
го заходу з тримання під вартою 

на домашній арешт для обви-
нувачених Дмитра Собченка та 
Геннадія Семенія звертаємось до 
адвоката Романа Орєхова.

– Звинувачувати слідчого 
суддю у неправосудності його 
рішень ось так, збоку, справа не-
вдячна. Але незаперечним є те, 
що ставлення до питання взяття 
під варту занадто погано пахне: 
ані методології, ані аргументації. 
У такій ситуації у суспільства за-
вжди виникатиме щирий сумнів 
у неупередженості суду при ви-
рішенні цього питання, – запевняє 
адвокат.

Для нашого співрозмовника 
суддя є надзвичайно відповідаль-
ною постаттю, що виконує таке 
доручення суспільства, якого не 
виконує, напевно, навіть Прези-
дент України. Очевидно, ніхто не 
бажає підозрювати його у неком-
петентності та поверховості.

– Мені як адвокатові вигідно, 
що суддя (зокрема при обранні 
запобіжного заходу) наводить 
у своїй ухвалі шизофазичну ахі-
нею, надзвичайно далеку від вимог 
закону, – можу оскаржити, споді-
ваючись, що інший, розумніший, 
суддя це прочитає і скасує. Але 
з точки зору суспільства та його 
інтересів така поведінка судді є не 
просто абсурдною, а навіть непри-
пустимою, – обурюється адвокат.

Однак. чи можемо ми ствер-
джувати, що для усіх судів в об-
ласті типовими є випадки зміни 
з тримання під вартою на до-
машній арешт чи обрання ін-
шого запобіжного заходу? Щоб 
дізнатися про розкриті особливо 
резонансні злочини, надсилаємо 

інформаційний запит до Голов-
ного управління Національної 
поліції в Житомирській області.

У відповіді отримали інфор-
мацію, що на Житомирщині за 
останні два роки у десяти спра-
вах за фактом вбивства змінили 
запобіжний захід на домашній 
арешт. У всіх цих справах фігурує 
прізвище Мокрецького в складі 
трійки суддів. А в шести з них 
він – головуючий суддя.

Один з найбільш кричущих 
випадків стався з відпущеним 
підозрюваним у вбивстві, який, 
перебуваючи під цілодобовим 
домашнім арештом, намагався 
покінчити життя самогубством. 
Після невдалої спроби обвину-
вачений нічого кращого не при-
думав, як продовжувати вчиняти 
злочини, взявшись за крадіжку 
в Чуднівському районі. Апоге-
єм стало затримання його на 
шістнадцятому епізоді в складі 
організованої злочинної групи. 
Тобто підозрюваного знову взяли 
під варту лише після шістнадцяти 
крадіжок.

На цьому для головуючого 
у справах судді Віктора Мокрець-
кого запобіжний захід у вигляді 
домашнього арешту не був остан-
нім. На його ж думку, підозрю-
вані у нелюдських вбивствах не 
становлять жодної небезпеки для 
оточуючих та суспільства.

Повернемось до обвинуваче-
них у цих справах. Минулого року 
житель Черняхова, перебуваючи 
напідпитку, наніс своєму зна-
йомому, з яким разом розпивав, 
шістнадцять ударів ножем по 
руках та тулубу. Унаслідок втра-

ти крові від отриманих поранень 
чоловік помер. Справа потрапи-
ла в Житомирський районний 
суд, і підозрюваного в умисному 
вбивстві «традиційно» звільнили 
з-під варти, змінивши обраний 
запобіжний захід на цілодобовий 
домашній арешт.

Того ж року сталося ще одне 
жахливе вбивство. У селі Стани-
шівка двоє знайомих розпивали 
спиртні напої. Між ними виникла 
словесна суперечка, що переросла 
в бійку. У результаті один із них 
виготовив із ременя петлю та за-
тягнув її на шиї знайомого, від 
чого останній помер. Як не див-
но, міру запобіжного заходу суддя 
Віктор Мокрецький обрав також 
у вигляді домашнього арешту.

Одна із останніх справ, де голо-
вуючий у засіданні Мокрецький 
відпустив підозрюваних у «за-
мовному» вбивстві чоловіка під 
домашній арешт, без перебіль-

шення шокує. Донька за 500 дола-
рів попросила 19-річного хлопця 
вбити її батька. Наразі і замовник, 
і виконавець перебувають на волі.

У підтвердження принципо-
вої позиції судді звертаємось до 
державного судового реєстру і зна-
ходимо інформацію про рішення, 
винесені Віктором Мокрецьким. 
Упродовж 2017–2018 років знахо-
димо безліч запобіжних заходів 
у вигляді тримання під вартою: за 
крадіжки, грабежи, розбої і навіть 
за вбивства. Проте, на думку ад-
воката, мотивація скрізь однаково 
нікчемна і чомусь класифікацій-
ний критерій – вибірковий.

– Якщо розглядати наведені та 
інші ухвали одного і того самого 
слідчого судді, то несамохіть ви-
никає питання: а чим він узагалі 
керується? Має якесь внутрішнє 
переконання? Припустимо. Але 
де воно відображено?- обурюється 
адвокат Роман Орєхов.

 Ухвала про звільнення з-під варти Собченка та Семенія
 Ухвала про звільнення з-під варти 
     підозрюваної у вбивстві в Черняхові

 Ухвала про звільнення з-під варти 
     підозрюваного у вбивстві в Сташівці
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Аби у власному домі 
впевнено стояти на ногах 
у прямому значенні цього 
слова, необхідно, щоб під-
лога була якісною.

Вибрати покриття – справа нелегка, 
адже вибір широкий і різноплановий. Що 
необхідно саме вам – шукайте у матеріалі.

Серед покриття для підлоги популяр-
ність, незважаючи на високу ціну, зберігає 
паркет.

Плашки з цільних шматків дерева не-
великого розміру – так званий "штучний 
паркет" – зручно використовувати там, 
де складна конфігурація підлоги. Чим 

менше дефектів, тим вища якість паркету. 
При належному догляді "штучний пар-
кет" може зберігати естетичний вигляд 
десятиліттями. Проте його значний мінус 
у невологостійкості, що ускладнить при-
бирання. Щороку доведеться оновлювати 
верхній шар. А раз на два роки робити це 
з попереднім шліфуванням.

ПАРКЕТНА ДОШКА дешевша, але 
виглядає теж естетично. Теплоізоляцій-
ний матеріал служить до 20 років без 
особливих турбот. Щоправда, дошка 
складна в монтажі, тому що кладеться 
на підкладку або на клей.

МАСИВНА ДОШКА має виразну 
фактуру, що цінується серед дизайнерів, 
і служитиме понад 40 років. У неї хоро-
ша тепло- і звукоізоляція. Серед мінусів: 

при монтажі доведеться купувати дорогі 
витратні матеріали (фанера, ізолюючі ма-
теріали) і звернутися до майстра. Також 
догляд за дошкою такий же складний, як 
і за паркетом: вона розсихається, горить, 
пошкоджується комахами та гниє.

ІНЖЕНЕРНА ДОШКА – двошарова 
конструкція з фанерною основою (береза) 
і верхнього шару, який складається з ба-
гатошарового шпону з будь-яких порід 
дерев. За ціною і зовнішнім виглядом вона 
практично не відрізняється від паркетної 
або масивної дошки, але має вищі якісні 
характеристики – набагато міцніша і дов-
говічніша.

Основний недолік паркету і масиву 
дерева – вони реагують на вологість при-
міщення, тому утворюють щілини, скри-

плять. Інженерна дошка має багатошарову 
структуру, тому вона стійка і менше роз-
сихається. Її можна багато разів циклюва-
ти і заново покривати лаком. На відміну 
від масиву її кладуть на систему "теплих" 
підлог. Інженерна дошка розроблена спе-
ціально для укладання на клей. Також 
треба остерігатись підробок.

КОРКОВУ ПІДЛОГУ виготовляють 
з кори коркового дерева. Вона зберігає 
всі властивості натурального екологічного 
покриття, має високі шумо- і теплоізо-
ляційні властивості. Таке покриття не 
слизьке, гіпоалергенне, стійке до шкід-
ників натурального дерева, просте в при-
биранні. Коркова підлога має ортопедичні 
властивості – людям з проблемами хребта 
знижує навантаження на опорно-рухову 

Як правильно обрати покриття 
для підлоги: поради експертів

Продаж
москітних сіток
ВІД ВИРОБНИКА

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

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

(0412) 46-65-48
(093) 950-01-35, (096) 974-17-20

вул. Святослава Ріхтера, 40вул. Святослава Ріхтера, 40

вул. C. Ріхтера, 40вул. C. Ріхтера, 40

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА



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

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

tehnosklad.ua
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систему. Серед мінусів – невисока стійкість 
до гострих предметів, ніжок меблів. По-
криття "під дерево" – альтернатива нату-
ральній деревині.

ЛАМІНАТ має вологозахищений шар, 
дуже міцний, розрахований на великі на-
вантаження, легкий в монтажі, послужить 
до 10 років, вогнестійкий та простий у до-
гляді. Щоб не було скрипу і перегинів, 
потрібна ідеально рівна поверхня основи. 
Мінус – може роздутися, якщо на підлозі 
кілька годин стоятиме вода.

Практичність і низька ціна ЛІНОЛЕ-
УМУ – головні його козирі. Монтаж по-
криття простий, не потрібно ідеального 
вирівнювання. Лінолеум водостійкий, не бо-
їться грибка і комах, легко миється. Термін 
служби – до 20 років. Проте його не можна 
назвати екологічно чистим матеріалом, 
тому таке покриття частіше застосовують 
у промислових приміщеннях.

КОВРОЛІН виготовляють з натураль-
них або штучних волокон, які скріплюються 
латексною підставою. Він має високі харак-
теристики шумо- і теплоізоляції. Ковролін, 
як і килимова плитка, вимагають постій-
ного прибирання пилососом і періодич-
ного вологого прибирання. Мінуси – деякі 
плями важко видалити, матеріал вигорає, 
невологостійкий.

Укладання НАЛИВНОЇ ПІДЛОГИ 
(або, як ще її називають, полімерної) ви-
магає участі фахівців: суміш готується 
за рецептом і виливається на підлогу за 
певною технологією. Такий тип покриття 
має багато варіантів дизайну. Один з най-
популярніших – 3D-ефект. Підготовку осно-

ви під наливні підлоги потрібно провести 
професійно, інакше заллєте сусідів – і не 
водою, а полімерами, які важкі в утилізації.

Наливні підлоги і їхній монтаж – не-
дешеве рішення і підходить далеко не для 
кожного інтер'єру. Якщо плануєте поєднати 
із теплою підлогою, треба про це подумати 
завчасно.

Переваги такого покриття – не вимагає 
особливого догляду, через безшовний ма-
теріал не буде проблем із стиками.

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА підходить для 
прокладання "теплих підлог". Вона осо-
бливо незамінна, якщо потрібно витримати 
велике навантаження миючими засобами, 
екологічна, зносостійка, не горить і не про-
водить електричний струм, вологостійка 
і проста в догляді. Серед мінусів – тендітна, 
боїться ударів і вигинів основи, вигорає, 
холодна на дотик.

КЕРАМОГРАНІТ – лідер за технічними 
характеристиками серед оздоблювальних 
матеріалів. Має всі переваги кахлю плюс 
свої видатні характеристики: високий 
рівень міцності і твердості, тому йому 
не страшні навіть нерівності основи або 
сильні удари, не вигоряє, не взаємодіє 
з хімічними речовинами та агресивними 
середовищами. Керамограніт підходить 
для "теплих" підлог та є ідеальним по-
криттям для кухні. Мінуси – аби різати 
і обробляти матеріал, потрібне спеціальне 
обладнання. Також плитка важка, тому 
з нею складно працювати.

При виборі покриття підлоги будинку 
своєї мрії не забувайте про загальний ди-
зайн будови – це вплине на результат.
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Александр Вилкул 
отметил, что в стране 
огромные долги по 
зарплате.

Сопредседатель фракции Оп-
позиционного блока в парламенте 
Александр Вилкул подчеркнул, 
что колоссальная задолжен-
ность по зарплате, в том числе 
в промышленном секторе, где 
работникам не выплатили более 
2 млрд грн, является результатом 
безграмотной политики деинду-
стриализации, которая плано-
мерно проводится властью уже 
пятый год.

– Задолженность по зарплате 
приближается к рекордной от-
метке десятилетия. С начала года 
она увеличилась почти на 10% 
и составляет 2 млрд 560 млн грн. 
Людям не платят даже заработан-
ное тяжелым трудом! А заявлени-
ями власти о «перемогах» детей 
не накормишь. Поэтому уже 
8 млн человек уехали работать 
за границу, – сказал он во время 
выступления в Раде.

Согласно данным Госста-
та, задолженность по зарпла-

те на 1 июня 2018 составила 
2 561 млн грн. Невыплаты перед 
работниками экономически 
активных предприятий растут 
большими темпами, чем в целом 
по экономике, и только в 2018 вы-
росли на 10,9%.

Вилкул обратил внимание на 
последствия и так называемой 
«реформы» здравоохранения:

– Только в этом году задол-
женность по зарплате в сфере 
медицины и предоставления со-
циальной помощи выросла более 
чем на 60%.

Оппозиционер отметил, что 
огромные долги по зарплате – 
одна из причин того, что люди 
не платят за коммуналку.

– Нам хотят еще повысить 
тарифы? Но люди, которые не 
получают заработную плату, не 
могут платить уже даже по су-
ществующим тарифам.

Напомним, задолженность 
за коммунальные платежи уже 
превысила 40 млрд грн.

В связи с этим Вилкул заявил 
о реальной угрозе срыва отопи-
тельного сезона:

– Долги людей по коммунал-
ке вызвали увеличение в 1,5 раза 
за эти полгода задолженности 

по зарплате перед работниками 
теплокоммунэнерго – специали-
сты массово увольняются и тоже 
едут за границу. Мы стоим перед 
реальной угрозой срыва отопи-
тельного сезона, потому что будет 
некому настроить систему, а затем 
ее ремонтировать.

Он отметил:
– Власть потеряла связь 

с реальностью –  выписыва-

ет нескольким чиновникам 
Н аф т ог а з а  п р ем и и  б оле е 
1 млрд грн – 1,2 млрд грн. Это 
больше, чем долги по зарплате 
для тысяч шахтеров – 1,1 млрд грн. 
Для погашения долга перед шах-
терами мы требуем принять зако-
нопроект 8362. Но коалиция бло-
кирует и не хочет этого сделать.

– Единственная возможность 
не только погасить задолжен-

ность, но и обеспечить людей 
работой с достойной заработ-
ной платой –  это поддержка 
промышленности, открытие 
новых производств, привлечение 
инвестиций, а также пересмотр 
международных договоров, что-
бы наши производители имели 
возможность увеличить объемы 
продаж на внешних рынках. 
И это можно сделать, надо уметь 
и хотеть работать! – подчеркнул 
Вилкул.

Один из лидеров оппози-
ции последовательно требует 
от руководства Рады поставить 
на голосование вопросы, реше-
ния которых ждут миллионы 
украинцев, –  восстановления 
мира, поддержки промышлен-
ности для обеспечения людей 
работой, а также реального, 
а не инфляционного роста зар-
плат и пенсий, когда мизерное 
повышение съедается ростом 
цен и тарифов.  А лексан др 
Вилкул вместе с коллегами из 
Оппозиционного блока подал 
в парламент соответствующий 
пакет законопроектов в рамках 
стратегии «Новая Индустриа-
лизация», но власть блокирует 
их принятие.

Вилкул: Задолженность по зарплате 
приближается к антирекорду десятилетия

У Житомирській області  
з 1 вересня без телебачення  
залишаться 130 тисяч глядачів

Україна перехо-
дить на «цифру».

З 1 серпн я 2018 року за 
рішенням влади у Києві, Ки-
ївській та Кіровоградській об-
ластях, а з 1 вересня у всій кра-
їні буде припинене аналогове 
ефірне мовлення національних 
та місцевих телеканалів у зв‘язку 
з міжнародними зобов‘язаннями 
країни щодо впровадження 
цифрового мовлення. Найбільш 
популярні телеканали, такі, як 
«Інтер», «НТН», «1+1», «СТБ», 
«Україна», «ICTV» та місцеві 
канали, зникнуть з екранів те-
левізорів тих глядачів, які при-
ймають сигнал на звичайну те-
левізійну антену – таких сьогодні 
у Житомирській області близько 
130 тисяч. Загалом доступ до 
телебачення можуть втратити 
близько 4 мільйонів людей.

Щоб і надалі мати змогу 

дивитись національні телека-
нали, необхідно обрати інший 
тип прийому сигналу. Є кілька 
варіантів.

Перший – можна придбати 
цифровий Т2-приймач, який 

підключається до існуючої 
антени. Середня вартість при-
ймача – близько 300–500 гривень. 
У більш високій якості майже по 
всій території України можна 
дивитись близько 30 телекана-

лів. Зараз і надалі цифрове Т2-
телебачення буде безкоштовним.

Другий варіант – можна 
придбати новий телевізор із 
вбудованим Т2-приймачем. 
Мінімальна вартість такого 
телевізора становить близько 
4000 гривень.

Третій –  підключитись до 
кабельного телебачення. Це 
можуть зробити жителі міст 
та деяких селищ міського типу. 
Кабельне телебачення платне, 
середня вартість – 50–150 гри-
вень на місяць.

Четвертий – підключити ін-
тернет-телебачення. Вартість 
послуги доступу до інтернету 
зазвичай становить від 60 до 
200 гривень. Окремо доведеть-
ся заплатити за телевізійний 
пакет, який коштує від 30 до 50 
гривень.

П‘ятий – придбати супутни-
кову антену. Мінімальна вартість 
тюнера, супутникової тарілки та 

встановлення цього обладнання 
становить 2000–2500 гривень. 
Переважна більшість тюнерів, 
які зараз продаються, дають 
змогу дивитись канали, які 
знаходяться у вільному досту-
пі. Необхідно враховувати, що 
незабаром з метою покращення 
наповнення ефіру національні 
телеканали можуть закодувати 
супутниковий сигнал. Якщо 
це станеться, то для перегляду 
українських телеканалів потріб-
но буде придбати новий супут-
никовий тюнер.

Таким чином, найбільш 
економічним на даний момент 
є перший варіант – придбання 
цифрового Т2-приймача.

Консультації щодо всіх ти-
пів прийому ви можете отри-
мати у фахівців, які працюють 
у вашому місті.

Не зволікайте і потурбуйтесь 
про придбання обладнання за-
вчасно.
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Аліна Бойко

У маршрутних таксі 
Житомира з’явились 
спеціальні наліпки 
з QR-кодом. Відскану-
вавши його смартфо-
ном, пасажири мо-
жуть залишити відгук 
про свою поїздку 
у кожному конкрет-
ному автобусі.

Revizion –  це перший не-
залежний сервіс на просторах 
України, який збирає оцінку 
якості обслуговування та відгуки 
реальних клієнтів, на основі яких 
покращується сервіс і обслугову-
вання громадян.

«Послугами маршруток ко-
ристуються багато житомирян. 
Але часто обслуговування і умо-
ви проїзду в них можуть бути 
неналежні. Наш сервіс дозволяє 
легко та швидко надіслати від-
гук, який дійде безпосередньо 

до перевізника та в міську раду 
для їх оперативного реагування. 
Просканувати QR-код з коротким 
посиланням можна через каме-
ру смартфону або за допомогою 
спеціальної програми-сканеру, 
або Viber чи Facebook», – зазначив 
співзасновник сервісу Revizion 
Сергій Шапіренко.

Ми звернулись до житомирян 
із запитанням, чи допоможе функ-
ція Revision покращити якість об-
слуговування у маршрутках.

«Вже  кол ис ь  бул и  с мс-
повідомлення на номер, і гаряча 
лінія щодо порушень, і житоми-
ряни писали і звонили, і що з того 
вийшло? Багато виписали штрафів 
за результатами дзвінків чи смс? 
Нуль. А знаєте чому? Тому що 
порушення має бути засвідчене 
протоколом чи актом відповід-
ними працівниками управління 
транспорту, і та система штрафів, 
яку ввели перед підняттям тарифу 
як одну з умов підняття тарифу, не 
працює. Тож думайте самі: про-
сканувати і написати відгук про 
маршрут чи порушення, звісно, 
можна, але який з того буде сенс?» – 
розповів житомирянин Роман.

«Не думаю, що будуть дійсно 
позитивні зрушення після навіть 

негативних відгуків. Потрібно 
ламати повністю транспортну 
систему нашого рідного міста, 
адже вона, на жаль, побудована на 
хамстві та гонитві за "добичею"», – 
поділилась думками пані Оксана.

Проте у мерії налаштовані на 
успіх, адже, на думку заступника 
міського голови Дмитра Ткачука, 
співпраця із Revizion дозволить 
об'єктивно визначити пріорітети 
змін ринку перевезень у місті.

«Оцінка, оперативність та 
зручність в обробці – це ті пере-
ваги сервісу, яким ми раді до-
повнити наші джерела збору 
відгуків житомирян на послуги 
транспорту в місті. Сподіваємось 
на співпрацю із Revizion у роз-
міщенні QR-кодів і у тролейбусах, 
трамваях та нових автобусах. Це 
дозволить визначити головні прі-
оритети змін ринку перевезень», – 
зазначив заступник міського голо-
ви Дмитро Ткачук.

До слова, житомирянам на-
прикінці 2017-го року вже пре-
зентували мобільний додаток, 
завдяки якому містяни мають 
змогу повідомляти про факти 
правопорушень у громадсько-
му транспорті за допомогою 
смартфону.

Оцінити сервіс у маршрутках  
можна за допомогою смартфону

Алла Герман

У планах депу-
татського корпусу – 
збільшення кількості 
офіційних земельних 
ділянок, що відведені 
для паркування авто-
мобілів.

Відповідний проект рішення 
сесії було оприлюднено 16 липня 
на сайті Житомирської міської 
ради. Планується створити ще 9 
місць для паркування транспорт-
них засобів додатково до 13 уже 
існуючих.

«Внести зміни в п. 2.2. рішен-
ня міської ради від 03.03.2011 № 61 
«Про встановлення податків та 
зборів на території м. Житомира 
відповідно до Податкового кодек-

су України», а саме затвердити 
перелік спеціальних ділянок, від-
ведених для організації та впро-
вадження діяльності із забезпе-
чення паркування транспортних 
засобів, у новій редакції згідно 
з додатком», – йдеться у проекті 
рішення.

У поточному році до вста-
новленого переліку додаються 
адреси переважно в центрі міс-
та. А саме: майдан Перемоги, 
вул. Львівська, Новий бульвар, 
вул. Івана Кочерги, 1–5, вул. До-
вженка, вул. Коцюбинського, 
вул. І. Франка, вул. В. Чорновола, 
вул С. Ріхтера, 1–17, вул. Домбров-
ського, 25–29, вул. Гоголівська, 1–7, 
вул. Хлібна, 11–15, вул. Небесної 
Сотні, 8–10 та 12–16, вул. Покров-
ська, 54–56, вул. Хлібна, 17–19, 
21–23а та 25–27, пл.Житній ринок, 
1–3, а також вул. Тараса Бульби-
Боровця, 25–29.

Нагадаємо, діючий перелік 
місць для паркування був визна-
чений ще у 2011 році.

Алла Герман

З 20 квітня на тери-
торії України розпо-
чалось проведення 
комплексної перевір-
ки під умовною на-
звою «Перевізник», що 
спрямована на профі-
лактику аварійності 
та зниження її наслід-
ків на пасажирському 
транспорті.

За даний період житомирськи-
ми патрульними було зафіксовано 
784 порушення. Більш детально 
про те, які саме порушення були 
виявлені, журналістам «20 хви-
лин» розповів речник управління 
патрульної поліції Житомирської 
області, старший лейтенант Ігор 
Іванюк.

«З 20 квітня 2018 року до по-
чатку липня патрульні поліцейські 
відпрацьовували операцію під 
умовною назвою «Перевізник». 
За цей проміжок часу патруль-
ними поліцейськими зафіксовано 
784 порушення серед перевізни-
ків. Загалом перевірено 3 тис. 
415 автобусів. Серед виявлених 
правопорушень найбільш по-
ширеними були: недотриманння 
водіями вимог дорожніх знаків 
і розміток – 27; відхилення від 
маршруту руху – 272; виявлено 
75 випадків несвоєчасного про-
ходження обов'язкового технічного 
контролю, а також зафіксовано 
131 випадок керування водієм ав-
тобусу або іншого маршрутного 
засобу без необхідних документів. 
Згідно з результатами перевірки 
на порушників було складено 
адміністративні матеріали», – по-
відомив Ігор Іванюк.

Додамо, з 12 по 15 липня 2018 
року патрульні поліцейські офор-
мили 6 адміністративних протоко-
лів за керування мопедами в стані 
алкогольного сп’яніння. Один з во-

діїв, керуючи в стані сп’яніння, на-
ражав на небезпеку не тільки себе, 
а й свого малолітнього сина, який 
їхав на мопеді разом з ним цен-
тральною вулицею міста. Під час 
перевірки на стан сп’яніння прилад 
зафіксував результат у 0,95 проміле. 
Інший водій у стані алкогольного 
сп’яніння на мопеді з несправним 
освітленням та габаритами вирі-
шив проїхатись нічним містом. 
Як наслідок, водій був зупинений 
патрульними, а в ході перевірки 
прилад зафіксував 1,45 проміле. За-
галом за вихідні дні (14–16 липня) 
патрульні виявили 15 водіїв у стані 
алкогольного сп'яніння

Управління патрульної поліції 
нагадує, що керування транспорт-
ним засобом у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння 
або під впливом лікарських пре-
паратів, що знижують увагу та 
швидкість реакції, а також пере-
дача керування транспортним за-
собом особі, яка перебуває в стані 
такого сп'яніння чи під впливом 
таких лікарських препаратів, –  
заборонено.

Житомирські поліцейські 
розповіли про результати 
перевірки маршруток

У Житомирі 
збільшать кількість 
безкоштовних місць 
для паркування
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Вікно можливостей. 
Що Європа пропонує 
українцям?

У червні минув рік 
відтоді, як Україна 
отримала безвізовий 
режим з ЄС. Втім, 
можливості, які надає 
Євросоюз пересічним 
українцям, самими 
лише подорожами не 
обмежуються.

Центр громадського моніто-
рингу та контролю проаналізував 
програми та проекти, які Європа 
пропонує українським громадам, 
бізнесменам і студентам.

Гроші та консультації  
для бізнесу

За інформацією Представни-
цтва Євросоюзу в Україні, в на-
шій державі реалізуються понад 
250 проектів ЄС у різних сферах. 
Втім, соцопитування Київського 
міжнародного інституту соціо-
логії свідчить, що 77% українців 
не обізнані з ними.

«Україна є пріоритетним 
партнером ЄС. Ми хочемо, щоб 
громадяни України знали про під-
тримку ЄС та використовували 
можливості, які надають наші 
проекти, наприклад, молоді, 
бізнесу, культурним та освітнім 
інституціям», – зазначає Голова 
Представництва ЄС в Україні Х’юґ 
Мінґареллі.

Чимало програм ЄС орієн-
товані на підтримку приватних 
підприємців в Україні. Однією 
з них є COSME (Competiveness of 
Small and Medium Enterprises), 
яка направлена на підвищення 
конкурентоспроможності малого 
та середнього бізнесу і здійсню-
ється під наглядом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі.

COSME – це інформаційна 
платформа з широким спектром 
послуг. Вона відкриває доступ до 
Європейської мережі підприємців 
(Europe Enterprise Network), яка 
дозволяє шукати за кордоном по-
купців та клієнтів, інвесторів та 
партнерів.

«Долучення до програми дає 
багато можливостей для розвитку 
українських малих i середніх під-
приємств. По-перше, це допомога 
з виходом на ринок ЄС завдяки 
консультаціям i програмам тре-
нінгів, по-друге, це можливості 

знайти в ЄС партнерів через до-
ступ до розгалуженої системи кон-
тактів, включно з інвестиційними 
та венчурними фондами», – пояс-
нює директор департаменту гро-
мадської організації «Споживач» 
Ольга Галушко.

Не лише інформаційну, а й 
фінансову підтримку надає про-
грама EU4Business, партнером 
якої виступає Європейський 
банк реконструкції та розвитку. 
У рамках EU4Business за останні 
два роки банк виділив україн-
ським підприємцям 17 млн євро 
кредитних коштів.

Для українців, які займають-
ся стартап-проектами і планують 
просувати високотехнологічні роз-
робки на ринок Європи, існує про-
грама Horizon 2020. Фінансування 
інноваційних проектів відбуваєть-
ся у три етапи. Для втілення ідеї 
у концепцію підприємець може 
розраховувати на грант у 50 тис. 
євро, на стадії створення прото-
типу – на 1–3 млн євро, а на стадії 
комерціалізації продукту про-
грама допомагає залучити гроші 
приватних інвесторів.

«Я вважаю, що отримати та-
кий грант нескладно, – каже засно-
вник стартапу з виробництва енер-
гозберігаючих будинків Максим 
Гербут. – Але потрібен хороший 
проект, який справді може щось 
глобально змінити у своїй галузі. 
Таких проектів небагато – отож 
і грантів також».

Детальну інформацію про всі 
три програми та умови участі в них 
можна знайти на сайті Міністер-
ства економічного розвитку і тор-
гівлі в розділі «Розвиток малого 
та середнього підприємництва».

Стипендії для молоді  
та науковців

Багато перспектив Європа 
відкриває і перед українськими 
студентами, аспірантами та ви-
кладачами. Наразі молодь може 
брати участь у двох основних офі-
ційних програмах ЄС: Еразмус+ 
«Дії Марії Складовської-Кюрі» 
(Marie Sklodowska-Curie Actions).

Програма академічної мо-
більності Еразмус+ працює 
у напрямках короткострокового 
і довгострокового навчання. У пер-
шому випадку студент вирушає 
на навчання або стажування до 
Європи на 3–12 місяців, протягом 
яких отримує стипендію 800–950 
євро щомісячно на проживання, 
проїзд, страхування, харчування 
тощо. У другому випадку йдеться 
про здобуття студентами магістер-
ського або докторського ступенів. 
У цьому разі термін перебування 
в ЄС може сягати 3 років, а розмір 
стипендії складе 1000–2800 євро 
на місяць.

«Еразмус – це більше ніж 100 
спільних магістерських та 40 док-
торських програм. Їхніми учасни-
ками можуть ставати особи, які 
вже не є студентами. Диплом вони 
могли отримати декілька років 
тому», – пояснює менеджер Націо-
нального Еразмус+ офісу в Україні 
Світлана Бацюкова.

Оформлення та подача до-
кументів відбувається в режимі 
онлайн на сайті Європейської 
комісії у відповідному розділі зі 
списком магістерських та док-
торських програм з жовтня до 
січня щорічно. За даними Пред-
ставництва ЄС в Україні, з 2014 

року за кордоном навчається 200 
стипендіатів Еразмус+ з України: 
187 магістрантів та 13 аспірантів.

Програма «Дії Марії Складов-
ської-Кюрі» підійде для молодих 
українських науковців, які вже 
мають докторську ступінь або 
стаж науково-дослідної роботи 
не менше чотирьох років. За сло-
вами провідного фахівця Націо-
нального контактного пункту «Дії 
Марії Складовської-Кюрі» КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка Оксани Марун-
кевич, гранти у рамках програми 
покривають усі витрати україн-
ських вчених на навчання і стажу-
вання у провідних університетах 
Європи. У разі отримання індиві-
дуальної стипендії сума фінансо-
вого забезпечення може складати 
7430 євро на місяць (щонайменше 
4880 євро на проживання, 600 євро 
на транспорті витрати, 500 євро на 
утримання сім’ї, 800 – на навчання, 
650 євро – на непрямі витрати).

Дізнатися більше про участь 
у програмі можна у багатьох 
університетах, які приєдналися 
до неї, а також на сайті МОН та 
Єврокомісії.

Опора для громад
Чимало проектів Євросоюзу 

направлені на підтримку децен-
тралізації в Україні та розбудову 
ОТГ. Наприклад, спільний проект 
ЄС і ПРООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду» має 
на меті створення комфортніших 
умов життя на місцевому рівні, 
поліпшення інфраструктури та 
впровадження у регіонах електро-
нних сервісів. З його допомогою 
громади отримали 23,8 млн євро 
з 2014 до 2017 року.

«Теплі класи, в яких навчають-
ся діти, оснащені фельдшерсько-
акушерські пункти, де місцеві 
сільські жителі можуть отримати 
медичні послуги, родини, які про-
живають у теплих, комфортних 

будинках та економлять на опа-
ленні, – ось це є головними до-
сягненнями проекту», – зазначає 
міжнародний менеджер проекту 
Хендрік ван Зил.

Ще одна програма, яку з 2016 
року ЄС реалізує в Україні, має 
назву «U-LEAD with Europe: міс-
цеве розширення прав і можли-
востей, підзвітність та розвиток». 
Вона фінансує створення розга-
луженої мережі центрів надання 
адміністративних послуг по всій 
країні, а також навчання держав-
них службовців, членів районних, 
сільських, міських та обласних 
рад, щоб вони могли ефективно 
керувати громадою, якісно вико-
нувати свої службові обов’язки та 
розвивати власний регіон.

«Органи місцевого самовряду-
вання мають зосередити зусилля 
на покращенні життєвого серед-
овища для всіх громадян України. 
Кожна відремонтована лікарня, 
кожний збудований дитячий са-
док, кожен прокладений автошлях 
є вкладом у розвиток країни», – 
наголошує Президент України 
Петро Порошенко.

Більшістю програм із підтрим-
ки децентралізації опікується 
Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ, тому 
відомості про актуальні проекти 
та гранти, на які можуть розрахо-
вувати громади, слід шукати на 
офіційному сайті відомства.

Це далеко не повний перелік 
проектів, що їх втілює ЄС в Украї-
ні у різних сферах. На думку Голо-
ви Представництва ЄС в Україні 
Хюґа Мінґареллі, вони сприяють 
глибшій інтеграції нашої держави 
до європейського економічного, 
освітнього та культурного про-
стору та дозволять підняти рівень 
життя українських громадян.

Матеріал Центру  
громадського моніторингу 

та контролю
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1. РОБОТА 

1.1. Пропоную 
•	Автомобільний завод	(Закарпаття)	запрошує	Опе-
раторів	виробничої	лінії	з	навчанням,	наданням	житла.	
ЗП	8-12	тис.	грн.	0965659435

•	Адміністратор, покоївка	на	постійну	роботу	в	м.	
Київ,	в	міні	готель	домашнього	типу.	Графік	-	2/2,	2/1,	
тижні.	Проживання	надається!	Гідна	заробітна	плата.	
0632331709

•	Адміністратор- прибиральниця	в	міні-гуртожиток,	без	
шз.	Надаємо	житло.	Знання	ПК.	Прибирання,	контр-
оль	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	постійну	роботу	в	м.Київ.	Склад,	по-
змінний	графік	роботи.	ЗП	від	10000	грн.	Іногороднім	
надається	житло.	0673201886,0930351727,0667583958

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУМУН-
СЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ ВЇЗД В 
АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHATSAPP),09
94313922(ВАЙБЕР)

ВОДІЇ КАТ С. РОБОТА ПО УКРАЇНІ, З/П ДОГОВІРНА, 
ДОСВІД РОБОТИ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. ТЕЛЕФОНУВАТИ 
З 09.00 ДО 17.00. 0981517788,0981517798СЕРГІЙ

ВОДІЇ КАТ. Е (ДАЛЕКОБІЙНИКИ). РОБОТА ПО ТЕРИ-
ТОРІЇ УКРАЇНИ. З/П ВІД 13000 ГРН. СТРОГИЙ ОБЛІК 
ПАЛИВА. ДЗВОНИТИ З 9-00 ДО 18-00. 0734379994

• ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ "СЕ" НАБИРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМ-
ПАНІЯ. ТЕЛЕФОНУВАТИ ЗА НОМЕРОМ: 0634615340

ВОДІЙ З ДОСВІДОМ РОБОТИ НА САМОСКИДАХ (30 
ТОН) VOLVO FM, DAF ПОЛУПРИЧЕП (40 ТОН). ВАХТА 
-15 ДНІВ. РОБОТА В М. КИЇВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. З/П 
6500-9000 ГРН. 0674074882,0632299090

•	Водій на	бетонозмішувач.	Робота	в	м.	Київ.	Вахтовий	
метод.	Надаємо	житло.	Соц.пакет.	З/п	від	виробітку.	
0688319241

• ЗАПРОШУЄМО НА ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ В ДИТЯ-
ЧИЙ ТАБІР І ДІТЕЙ В СУПРОВОДІ БАТЬКІВ. 0669161805.

•	Зварники, слюсарі-монтажники,	арматурники,	сан-
техніки	на	підприємство.	Заробітна	плата	виплачу-
ється	2	рази	в	місяць.	Надаємо	житло	та	харчування.	
0632629759,0965862545

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина:	шоу-балети,	танцівники/ці,	
офіціанти/ки,	працівники/ці	хостес	в	клубах,	барах.	
Контракт,	робоча	віза.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
0972201876;0936439307(Viber,WhatsApp);ke

КЛАДОВЩИК-ВОДИТЕЛЬ. Г/Р -ПН-ПТ, С 9-00 ДО 17-30 
(СБ, ВС - ВЫХОДНЫЕ). РАБОТА В Г. ЖИТОМИР. ВСЕ 
ПОДРОБНОСТИ ОГОВАРИВАЮТСЯ. 0504630709,ЛИЛИЯ

•	Ковка та	ковані	елементи	по	оптовим	цінам.	До-
ставка	 по	 всій	 Україні.	 Сайт:	 KOVOSVIT.NET.	
(096)6406564;(044)3792466.

•	Кранівник на	кран	КБ-403,	КБ-405,	машиніст	екс-
каватора	JCB	3CX,	кранівник	на	кран	ДЕК	потрібні	в	
будівельну	компанію	"Агробудмеханізація".	Іногороднім	
житло	надається.	0675020608

•	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 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

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

В зв'язку з відкриттям
нового закладу
ПОТРІБНІ:

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

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

- КУХАР (ГАРЯЧИЙ/ХОЛОДНИЙ ЦЕХ);

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

- БАРМЕН

- ОФІЦІАНТИ

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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• МИЙНИКИ ПОТРІБНІ НА АВТОМИЙКУ В М.КИЇВ. МОЖЛИ-

ВО БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. ЗАРОБІТ-

НА ПЛАТА ВІД 8000-30000ГРН(ДО 30% ВІД ВИРОБІТКУ). 

0981080000,0951640404,0638954850.

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ 
АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ХО-
РОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ДЕТАЛИ ПО 0672948342

• МОЛОДШІ ІНСПЕКТОРИ ВІДДІЛУ РЕЖИМУ І ОХОРОНИ 

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ. ВИМОГИ: НЕСУДИМІ, ФІЗИЧНО 

ЗДОРОВІ. Г/Р 1/3. З/П ВІД 7500ГРН. 0974870271

•	Монтажники, монолітники,	арматурники,	різнороби,	

водії	самосвалу,	кранівник,	екскаваторник.	Робота	в	

м.Київ.	Житло.	0973297339

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

•	Німеччина: водії	к."B",	догляд	за	перестарілими,	

будівельники-спеціалісти.	Візи+праця:	Польща,	Чехія,	

Естонія,	Швеція.Ліц.	№	547294	ид.	Мін.	соц.	політики	

від	10.09.2010р.	0674550664

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,	09793

91431,0662731011,0937901491

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	
Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000.	Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011

ОХОРОННИКИ НА ВАХТУ, СТАБІЛЬНА РОБОТА, ЖИТ-
ЛОМ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО 0990473685,0963393882

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

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

ОХОРОНЦІ (ЧОЛ. ТА ЖІН) НА ПІДП-ВО ПРАТ РОСА-
ВА. 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, 0502396115НА-
ТАЛЬЯВІКТОРІВНА

•	Охоронці, запрошуються	на	фірму,	по	Хмельницькій	
області,	вахтовий	метод,	офіційне	оформлення	за	
домовленістю,	харчування,	проживання,	доставка	на	
пост	за	рахунок	фірми,	з/п	-	430	грн./доба.	0679521591.

ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД КИЄВА. 
ЗП-8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЄВРО ГУРТОЖИ-
ТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ 
РОБОТИ. 0638640537

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУДІВНИЦТВО 
. ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗРАХУНОК 2 РАЗА НА МІ-
СЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ, 
РОБОТА В М. КИЇВ, М. ВАСИЛЬКІВСЬКА. 0674675773

•	Пральному комплексу:	прачки,	слюсарі-мех,	водії,	
різнороби,	вантажники.БК	житло,	проїзд,	харчі.	Київс.
обл,	с.Щасливе.	0674347430

•	Промоутеры для	раздачи	листовок,	и	расклейщики	
объявлений.	Свободный	график.	Оплата	ежедневная.	
0506917120,	0636917120,0676917120
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для підготовки бакалаврів, магістрів на базі повної загальної середньої
та вищої освіти, диплому молодшого спеціаліста
• ЕКОНОМІКА
- Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
- Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних системах 
- Економіка
• ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
- Облік і аудит в банках
- Облік і оподаткування 
• ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• МЕНЕДЖМЕНТ
- Менеджмент в охороні здоров’я
- Менеджмент митної справи
- Менеджмент 

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

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

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

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

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

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

УВАГА!
Звертайтеся, у кого виникли 

проблеми зі вступом.
ДОПОМОЖЕМО!

ПРОДАВЕЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. О/Р ПРИ-
ВЕТСТВУЕТСЯ. БЕЗ В/П. 0963316012

•	Работа в	Польше,	Чехии,	Израиле.	Все	затраты	в	

кредит.	Большой	выбор	вакансий.	З/п	от	20	000	грн.до	

60	000	грн.	.	Лиц.	серия	АЕ	№460927	от	25.11.2014г.,	

0937550595,	0677550595,0667550595

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	parfum.	

Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариантів	ж/ч	запахів.	

0990140026;0989489508

•	Регіональні представники-менеджери	по	набору	

персоналу.	Вимоги:	комунікабельність,	наполегливість,	

уміння	працювати	з	людьми	і	в	команді.	0509336358

•	Різнороби,будівельники,електрики,зварюв-ки,

меблевики,трактористи в	Литву.	Проживання	б/к.	

ЗП	18000-40000.	Н.МСПУ1902-30.11.17.	0965240516

РОБОТА В УГОРЩИНІ! ШУКАЄМО ЕЛЕКТРИКІВ, РЕ-
МОНТНИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ 
ТА ОПЕРАТОРІВ. ТЕЛ.:0951131214,ОЛЕКСАНДР

• РОБОТА В УГОРЩИНІ!!! ШУКАЄМО ЕЛЕКТРИКІВ, РЕМОНТ-
НИКІВ РАДІОАПАРАТУРИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ТА ОПЕРА-
ТОРІВ. 0951131214,ОЛЕКСАНДР.ЛІЦЕНЗІЯ:№987ВІД07.
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РОБОТА НА ЯГІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY». 
БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ, ПРАЦІВНИ-
КИ НА ЗБІР СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ЯГІД.З/П 
ВІД 370 ГРН/ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ. 
(050)5240655;(067)1851353.

•	Робочі на	виробництво	в	європейську	компанію.	Г/р-	
5-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 РАБО-
ТА ОТ 10 000ГРН. РАБОТА В Г.ИРПЕНЬ. 0678040467

УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. ВСЯ ДЕТАЛЬ-
НАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0672948342

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

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

• ШВАЧКИ В М. ХАРКІВ (ТРИКОТАЖ-СУКНІ, БЛУЗА, СПОРТ 
І Т.Д.). ЗАРПЛАТА 15-20 ТИС. ГРН./МІСЯЦЬ. РОБОТА ЦІЛИЙ 
РІК. НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО - БЕЗКОШТОВНО! ТЕРМІНОВО. 
0678041923,0506142734.

•	Швеція (Стокгольм).	ЗП	245-630грн/год.	Будівель-
ники.	Прибиральники	(готелі,	квартири,	будинки).	
Л.МТСП-АВ519114-28.05.10.	0681026030

2. НЕРУХОМІСТЬ 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• 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., 
ПОПЕЛЬНЯНСКИЙ Р-Н, С.КРИВОЕ, МАНУИЛЬСКОГО. ЦЕНА 
289 474 ГРН. 0505370599

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

• ПРОДАМ 1-НО ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КИЕВСКАЯ ОБЛ., ТАРА-
ЩАВСКИЙ Р-Н, С.ВЕСЕЛЫЙ КУТ, УЛ.ЧАПАЕВА. ЦЕНА 78 
947 ГРН. 0638203867

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

•	На уч-ке	0,7га	(собственность,	30км	о	Кременчуга),	
продам	2	жилых	благоустр.	дома	из	белого	кирп.,	
1-эт.	и	2-эт.	доброт.	хоз.	постр.,	газ,	эл-во,	центральн.	
автоном.	отопл.	водоснаб.	0964446342

• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, КИЕВ-
СКАЯ ОБЛ., ИВАНКОВСКИЙ Р-Н, С.КУХАРИ, УЛ.ПИОНЕРСАЯ. 
ЦЕНА 176 316 ГРН. 0938503575

2.14. Продам Комерційна 
•	Будинок с.Гоголеве,	15	км	від	Миргорода	Полтав-
ської	обл.,	всі	зручн.,	інтернет,	супутн.ТБ,	кондиц.,	27	
сот.,	гараж,	сарай.	0977841491

•	Полтавська обл.,	м.Миргород,	курортна	зона,	новий	
будинок,	12	соток	землі,	гараж,	підвал.	Без	посеред-
ників.	Ціна	36000.	(096)9769053

2.16. Здам в оренду 

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

• ПОДОБОВО 2-Х КІМ. КВ. VIP-КЛАСУ, ЄВРОРЕМОНТ, В 
ЦЕНТРІ МІСТА, 250ГРН/ДОБА. ВИПИСУЮ ДОКУМЕНТИ. 
0665711000,0977228822

3. АВТО 

3.1. Мотоцикли, мопеди. Продам 
•	Куплю ретромототехніку	М72,	ІЖ49,350,	К750,	
МВ750,	М61,62,	Дніпро12,16,	ДКВ,	Арді,	БМВ,	Цун-
дапп,	NSU,	Індіан,	Тріумф+з/ч.	0669663546

3.2. Автомобілі. Продам 

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,
ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІС
І,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬ-
ЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ, НЕ-
СПРАВНІ, 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	китайських	мінітракторів	Фотон,	Донг	
Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ	та	інші.	www.agrozone.com.
ua	.	(050)1811180;(097)1811011;(093)0881880.

3.3. Автомобілі. Куплю 

•	Автовикуп будь-яких	марок,	в	робочому	стані	(мож-
ливо	нерозмитнені)	до	2017р.	0988605070

•	Викуп авто	дорого,	в	робочому	стані	(можливо,	не-
робочі).	0678903718,0687801123.

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

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

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

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", ПРЕС-
ПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82, 
ПЛУГИ  ОБОРОТНІ,  ІНША  С/Г  ТЕХНІКА,  ПОЛЬЩА. 
(097)4742211;(097)4742272.

ПЛУГИ 3, 4, 5 КОРПУСНІ,СІВАЛКИ, ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, 
КАРТОПЛЕКОПАЧІ, ГРАБЛІ-ВОРОШИЛКИ РОТОРНІ, 
РОЗКИДАЧІ МІНДОБРИВ,СІЧКАРНЯ КУКУРУЗНА ДЛЯ 
СІЛОСА. ЗАПЧАСТИНИ ДО С/Г ТЕХНІКИ. 0676253269;
0952280506;0978894943.

• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ, БУРЯ-
КОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН., МОЖЛИВА 
ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ. WWW.RUSTEXNO.
COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (050)9242613,(050)5158
585,(067)9040066
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення  

електронних торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0644, за адресою: Житомир. обл., 

Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 683. Дата торгів: 13.08.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №291552;

2. Земел. діл., пл. 0,2 га, К/№1822081200:03:001:0642, за адресою: Житомир. обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка №681. Дата торгів: 13.08.2018 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №290861;

3. Земел. діл., пл. 0,25 га, К/№1822081200:03:001:0645, за адресою: Житомир. обл., 
Житомирський р-н, с. Вереси, Бригада Смоківка № 679, 680. Дата торгів: 13.08.2018 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №291545.

•	Причепи сільгосптехніки	(самоскидні)	2ПТС-4,	2ПТС-
5,	3ПТС-12,	зняті	з	обліку.	(050)6146423.(096)3507337

•	С/г техніка:	косарки,	грабарки,	трактори	МТЗ,	ком-
байни	зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	
ін.	с/г	техніка	,	доставка.	(096)6809590;(098)9744418

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

•	Трактор "Джон	Дір-7710",	1999р.,	108к.с.;	преса,	
комбайн	"Мойсей	Фергюсон";	жатка	кукурудзи,	4-8ряд-
на;	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

4.25. Буріння свердловин, 
колодязі. Послуги 

ПП ФОНТАН: БУРІННЯ, РЕМОНТ, ТАМПОНАЖ СВЕРД-
ЛОВИН НА ВОДУ, МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБЛАДНАН-
НЯ. 0677855628,0677723483

4.39. Опалювальне обладнання. 
Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	про-
сті.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	Теплоакуму-
лятори.	Від	виробника.	Доставка	по	Україні.	Найкраща	
ціна	без	посередників.	http://termico.com.ua,	05032922
11,0673292211,0933292211

6. ПОСЛУГИ 

6.1. Юридичні послуги 

ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА 
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИ-
ВІЛЬНОГО ПРАВА! 0661696057,0500264993,ENGRO
UPCONSULT.COM

6.5. Кредити. Ломбарди 

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

6.7. Вантажоперевезення. 
Спецтехніка 

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

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

6.13. Ремонт техніки 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ, ЗАМІНА КОМПЛЕКТУЮ-
ЧИХ, ЗАПРАВКА. ЯКІСТЬ, ГАРАНТІЯ. ВИЇЗД ПО ОБ-
ЛАСТІ. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Генератор із	щитом	управління	ДГС-82(4)У2	М2001;	
3-х	фазний,	50	Гц,	25	кВт	до	електростанції	АСД-20-1	
(230-М2).	(093)0458242.(099)0585081

•	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

МАЙСТЕРНЯ КУЗНИЦЬКИХ. ВИГОТОВЛЕННЯ ПІД ЗА-
МОВЛЕННЯ ВІКНА ТА ДВЕРІ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ 
ТА КОНФІГУРАЦІЇ. НИЗЬКІ КОНКУРЕНТНІ ЦІНИ НА 
ПРОДУКЦІЮ ТА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ. 0987792882

•	Пасажирські перевезення	Рівне-Луцьк	Варшава-
Люблін	щоденно	з	АС:	Рівне	-	04.30;	Луцьк-	06.10;	
Варшава	-	08.20;	Люблін-11.40.	(099)2861600;(063)8
967762;(067)9112004;+

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	ви-
робництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	
полублоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	(067)5669709

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

8. РІЗНЕ 

8.13. Вторсировина, прийом, 
переробка. Куплю 

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив 

ВТРАЧЕНО ДИПЛОМ, ВИДАНИЙ ЖИТОМИРСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
В 2017Р., НА ІМ`Я ЛЕОНТЮК ЮЛІЯ АНДРІЇВНА, СПЕ-
ЦІАЛЬНІСТЬ - ПСИХОЛОГІЯ ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

ВТРАЧЕНО СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК, ВИДАНИЙ ЖИ-
ТОМИРСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ УНІ-
ВЕРСИТЕТОМ НА ІМ`Я КОВБАСЮК БОГДАН ОЛЕГОВИЧ, 
ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам 

• ВАГОНКА З ЛИПИ. ВИЩОГО ГАТУНКУ ПРЯМО З КАРПАТ. 
ВИГОТОВЛЕНА НА НІМЕЦЬКИХ СТАНКАХ. КЛІЄНТАМ З 
ОПТОВИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ ЗНИЖКА. ДОСТАВКА НО-
ВОЮ ПОШТОЮ ТА ДЕЛІВЕРІ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ 0677128859.

8.24. Інше. Куплю 

•	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

Комунальне підприємство «Агенція з питань  
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради  
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду

1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального підпри-
ємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради:

1.1. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 38, 
загальна площа 36,90 кв.м, розрахункова орендна плата – 8 грн. 63 коп. за 1 кв. м. у місяць 
(без ПДВ, станом на 30.06.18), цільове призначення – розміщення благодійної організації 
на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності.

1.2. Нежилі приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Ки-
бальчича, 13, загальна площа 79,90 кв.м, розрахункова орендна плата – 16 грн. 20 коп. за 1 
кв. м. у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.18), цільове призначення – розміщення суб’єкту 
господарювання, що здійснює виробництво товарів, крім товарів підакцизної групи.

1.3 Нежилі приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 25, загальна 
площа 30,30 кв.м, розрахункова орендна плата – 51 грн. 17 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, 
станом на 31.06.18), цільове призначення – розміщення торговельного об’єкту з продажу 
окулярів, лінз, скелець.

1.4. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 151, за-
гальна площа 20,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 15 грн. 18 коп. за 1 кв. м. у місяць 
(без ПДВ, станом на 30.06.18), цільове призначення – розміщення торговельного об’єкту 
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

1.5. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 151, загальна 
площа 73,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 15 грн. 18 коп. за 1 кв. м. у місяць (без ПДВ, 
станом на 30.06.18), цільове призначення – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина даху будівлі, що перебуває на балансі 
комунальної установи «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської 
обласної ради за адресою: Житомирський р-н, с. Станишівка, шосе Сквирське, 6, загальна 
площа 20,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 140 грн. 47 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, 
станом на 30.06.18), цільове призначення – розміщення антени рухомого (мобільного) зв’язку.

3. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі 
комунального підприємства «Готельний комплекс «Україна» Житомирської обласної ради 
за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 3, загальна площа 21,45 кв.м, розрахункова орендна 
плата – 21 грн. 20 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.18), цільове призначення – 
розміщення суб’єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення.

4. Інформація про об'єкт оренди: нежитлове приміщення, що перебуває на балансі 
Житомирської обласної психіатричної лікарні № 1 Житомирської обласної ради за 
адресою: Житомирський р-н, с. Зарічани, Бердичівське шосе, 3, загальна площа 5,84 кв.м, 
розрахункова орендна плата – 8 грн. 98 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.18), 
цільове призначення – розміщення суб’єкту господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення..

5. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення, що перебуває на балансі 
комунальної установи «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул.. Комерційна, 2, загальна площа 46,00 кв.м, 
розрахункова орендна плата – 17 грн. 63 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.18), 
цільове призначення – розміщення складу.

6. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення, що перебуває на балансі 
комунальної установи «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської 
обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 2, загальна площа 595,70 кв.м, 
розрахункова орендна плата – 15 грн. 64 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.18), 
цільове призначення – розміщення складу.

7. Інформація про об'єкт оренди: нежилі приміщення, що перебуває на балансі 
обласного медичного центру вертербрології і реабілітації Житомирської обласної ради 
за адресою: м. Житомир, вул. Петровського, 5, загальна площа 445,90 кв.м, розрахункова 
орендна плата – 3 грн. 66 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.06.18), цільове 
призначення – розміщення редакції засобу масової інформації, крім рекламного та 
еротичного характеру.

8. Інформація про об'єкт оренди: нежилі приміщення, що перебуває на балансі 
комунального вищого навчального закладу «Житомирський базовий фармацевтичний 
коледж ім. Г. С. Протасевича» Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, 
вул. Чуднівська, 99, загальна площа 1,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 38 грн. 81 
коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.18), цільове призначення – розміщення 
торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 31 липня 2018 року включно за 
адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди 

вказаних об'єктів оренди.

•	Куплю дорого.	Янтарні	буси	(від	250	до	2000грн	

за	1	грамм),коралові	буси,	бивні	мамонта,	зуби	

кашалота.	Старовинні	ікони,	картини	до	1990р.,	

ордена,	медалі,	книги	видані	до	1917р,	коньяки	

виробництва	СРСР	до	1991	р.	та	інші	предмети	

старовини.	0503466068

• КУПЛЮ ХОЛОДИЛЬНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ. 

0966552655,0672658658

•	Побут. автоклави.	Нерж.,чорн.	метал.	V=8-40	пів.

літр.бан.	Газ.та	елек.	Від	1750	грн.	autoclav.com.ua.	

0503766086,0673702722	
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К о «Країна майстрів»

ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 116 грн/м2 від 79 грн/м2

від 164 грн/м2 від 20 грн/м.п

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

тел.: 097-440-16-93

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Залізний порт, Лазурне

від 1680 грн

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

10 днів

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

Продам/куплю
піддони

тел.: (068) 838-88-38

нові та вживані
вигідна ціна

ПРОДАМ ЩЕНЯТ

тел.: 097-269-62-81 Олена

лабрадора-ретрівера 1.5 
місяці
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
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21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
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Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

• Ми пам’ятаємо з уроків 
географії, що найдовша річ-
ка світу – Ніл. Однак завдяки 
останнім дослідженням стало 
відомо, що Амазонка вже пере-
вершила його. Її довжина вже 
складає більше 6800 км. Вона 
протікає через Південну Амери-
ку, а потім впадає в Атлантич-
ний океан. У 2011 р Амазонка 
була визнана одним із природ-
них чудес світу. У ній міститься 
води більше, ніж у будь-який 
інший річці планети. Також 
Амазонка цікава тим, що протя-
гом усього її русла побудований 
тільки один міст Ріу-Негру. Його 
довжина перевищує 3,5 км.

• Іртиш – найчистіша річ-
ка, протяжність якої становить 
4248 км, і протікає по територі-
ях трьох країн: Росія, Казахстан 
і Китай.

• «Найвантажопідйомніша 
ріка» – річка Косі. Вона проті-
кає по території сучасної Індії 
і щороку прокладає нове русло, 
при цьому спустошуючи велику 
територію.

• Однією з найзагадковіших 
річок є Каньо Кристалес в Ко-
лумбії. Друга назва цієї річки – 
«п’ятикольорова». Вона зовсім 
маленька – довжина до 100 км, 
а ширина не більше 20 метрів, 
і в ній майже не водиться риба. 

Загадковість Каньо в тому, що 
вона буває п’ятьох забарв -
лень – зелена, синя, жовта, чер-
вона і чорна. Цю палітру фарб 
їй надають відображення неба, 
водорості і річковий пісок.

• Найглибша річка світу – 
Конго. Її глибина досягає 250 м!

• Найзабрудненішою річ-
кою є Королівська річка, що 
в Австралії. Вона забруднена 
хімічними відходами від під-
приємств гірської промисло-
вості. Починаючи з 1995 року 
в Королівську річку щорічно 
потрапляє більше 1500000 тонн 
сульфідів.

Гороскоп на тиждень 18 - 24 липня

ОВЕН
На роботі позитивна 

атмосфера. Можна тро-
хи зменшити оберти й 

не планувати поки що нічого 
серйозного.

ТЕЛЕЦЬ
Необхідно буде зосе-

редитися на головному 
і не витрачати сили на вирішен-
ня другорядних питань. Відпо-
чиньте у суботу.

БЛИЗНЮКИ
На вас чекає успішна 

реалізація грандіозних 
ідей і виконання заповітних ба-
жань. У вас точно буде привід 
для великої радості. 

РАК
Якщо не будете під-

ганяти події й даремно 
метушитися, весь тиж-

день обіцяє бути спокійним і 
мирним. До суботи завершіть 
розпочате.

ЛЕВ
Зможете поліпшити 

кожне зі своїх досяг-
нень. Варто втихомирити горди-
ню та прислухатися до слушних 
порад колег і партнерів.

ДІВА
Працюйте, і  ваш 

професійний успіх за-
безпечить вам гідне існування 
та моральне задоволення.

ТЕРЕЗИ
Будьте завбачливі, 

навіть одне необережне 
слово може обернутися проти 
вас. Будь-яке остаточне спочатку 
ретельно обміркуйте.

СКОРПІОН
Викорис тову йте 

свою чарівність та ко-
мунікабельність для реалізації 
сміливих планів. Будуть вдалими 
поїздки.

СТРІЛЕЦЬ
Можлива активна 

участь друзів і одно-
думців у всіх ваших справах. 
Займіться кар'єрою, але не зне-
важайте й родиною. 

КОЗЕРІГ
Довіртеся голосу 

своєї інтуїції, і вона 
вас не підведе. Постарайтеся 
не зв'язувати себе ніякими обі-
цянками, будьте обачніші в осо-
бистому житті.

ВОДОЛІЙ
Необхідно зібратися 

з силами й не дозволяти 
собі розслаблятися та 

засмучуватися. Обміркуйте все, 
не випускайте з уваги дрібниць.

РИБИ
Цього тижня досяг-

нете непоганих резуль-
татів. Добре спланувавши свої 
дії, отримаєте стабільність і 
впевненість у завтрашньому дні.

Цікаві факти про річки

18
липня
середа

19
липня
четвер

20
липня

п’ятниця

21
липня
субота

22
липня
неділя

23
липня

понеділок

24
липня

вівторок

+ 17°
+ 24°

+ 18°
+ 27°

+ 19°
+ 26°

+ 19°
+ 27°

+ 19°
+ 28°

+ 18°
+ 28°

+ 18°
+ 28 °
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Хмарочос
Жанр: бойовик
Вілл Форд раніше був главою елітного за-

гону ФБР, поки на одній операції він мало не 
загинув. Після того страшного дня він втратив 
ногу, яку замінив протезом. Зараз Вілл є 
фахівцем з безпеки. Із того часу чоловік встиг 
обзавестися сім'єю, він абсолютно щасливий 
і вже ось скільки років не торкається до зброї. 
Зовсім нещодавно Форди стали першими 
мешканцями нової високотехнологічної 
висотки "Перлина". На жаль, будівля стала 
ласим шматочком для групи бандитів – вони 
створили вибух, який призвів до загоряння 
декількох поверхів. Тепер на плечах Вілла 
лежить відповідальність за життя рідних.  

Монстри на канікулах 3 
Жанр: мультфільм ,сімейний
Можете собі уявити, зловісний і жахливий 

граф Дракула страждає від самотності. Він 
уже всіма різними способами шукав собі 
пару – марно. Його дочка Мевіс думає, що 
тато дуже багато працює, тому вирішила 
зробити йому сюрприз – поїздку на лайнері 
для монстрів, де будуть усі старі друзі графа. 
Дракулі явно не до душі ця подорож, але він 
погоджується. І тут сталося те, чого монстр не 
очікував – граф закохався в капітана корабля, 
прекрасну Еріку. Тільки ось Мевіс щось ця 
жінка не подобається. Еріка же зберігає таєм-
ницю страшну для кожного монстра - вона є 
предком відомого борця з жахами.

Людина-мураха та Оса
Жанр: бойовик, фантастика
Скотт Ленг, більш відомий як Людина-Му-

раха, ще після подій у німецькому аеропорту 
заслужив стати частиною вже легендарних 
Месників. Але сам чоловік не може розірва-
тися 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 небезпеч-
ний 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.  

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 про-
блему вже набридле одне одному подружжя 
може вирішити просто – розлучення. Але 
діти повинні з кимось залишитися. Зрозумі-
ло, що з ними на Мальту або на Таїті не по-
летіти. Тому Марк і Тоні починають змаган-
ня, із ким же залишаться їхні спадкоємці.   

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

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

ВАКАНСІЯ
ПРИХОДЬ ДО НАС!

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

067 4128981

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА


