ГО спортивна асоціація
“Молода сила” виховує екологічну
свідомість житомирян
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Міська рада маніпулює громадською думкою
Вітаю з Днем Незалежності України!
та поширює фейки!!!
Нехай серця наповнюються гордістю
за нашу державу, прагненням до
єдності та порозумінням, а ваша
плідна праця буде надійною запорукою
щасливого майбутнього.

с. 6

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

вул. П. Болбочана, 58

Морозиво
«Пустунчик Вишня»,
«Пустунчик Згущ. молоко»
70 г

Напій «Pepsi»,
«Pepsi Wild Cherry» 1,5 л

Цукерки
«Пташине молоко» 300 г
ТМ «Житомирські Ласощі»

6 60

14 25

52 90

Туалетний папір
ТМ «Обухів»

Кілька чорноморська
нерозібрана у т/с 230 г
ТМ «Аквамир»

4 35

7 80

(при купівлі 1 упаковки
– 48 шт.)
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Середа, 22 серпня 2018

На Соколовському Позачерговий виконком вирішить
кар’єрі облаштують питання про часові обмеження
перевезень пільговиків
територію
для відпочинку
Аліна Бойко

Аліна Бойко

За дозволом на
територію у 4,8 га до
членів виконкому
15 серпня звернулась
громадська організація «Древляни».
Представник ГО «Древляни»
Віталій Павлюк розповів присутнім, що саме спонукало місцевих
жителів облаштувати територію
кар’єру.
«Ви тільки подивіться на цей
берег, він весь брудний, в пляшках. Там просто справжній безлад.
Якщо там дійсно навести порядок,
облаштувати його альтанками,
спорудити майданчики, він буде
прийнятним для відпочинку.
Місцеві люди будуть скидатись
коштами, ми не будемо брати
ніяких інвестицій, самі для себе
зробимо, щоб могли ми відпочивати, діти, АТОвці», – зазначив

Віталій Павлюк.
На запитання, чи хоче громадська організація «Древляни»
у майбутньому використовувати землю з комерційною метою,
відповіли, що такого на думці
не мають. Своєю чергою, члени
виконкому додали, що вся територія має бути у вільному доступі
і ні в якому разі не огороджена
парканом.
«Якщо у вас з’явиться потім
інша ідея: використовувати територію під комерцію – це вже
буде інше рішення. А загалом,
ніякої комерції по цьому рішенню бути не може. Якщо вона буде,
ми маємо право анулювати наше
рішення. Там малі архітектурні
форми, вони просто зносяться,
і все», – зазначив міський голова
Сергій Сухомлин.
За попередніми планами
місцевих активістів, на території відпочинку встановлять 13
альтанок, спортивний та ігровий
майданчики. Ініціативу реалізовуватимуть безкоштовно. Уся
територія буде охоронятись муниціпальною інспекцією.

У Житомирі встановлять
меморіальну дошку
праведнику
Миколі Блінову
Анастасія Ліберман

Члени виконавчого комітету міської
ради надали згоду на
встановлення меморіальної дошки Миколі
Івановичу Блінову.
Її встановлять на фасаді будівлі по вулиці Київській, 1 – Житомирського учбово-виробничого
підприємства Українського товариства глухих. На черговому
засіданні виконкому затвердили
ескіз меморіальної дошки.
Дир ек тор депар тамен т у
містобудування та земельних
відносин міської ради Ігор Блажиєвський повідомив, що власник будівлі, де буде встановлено
меморіальну дошку, вже дав згоду
на її встановлення.
«Є повністю дозвільні документи, за якими розмір дошки –

500х700х35, матеріал – чорний граніт, текст присвятного напису:
«Блінов Микола Іванович. Праведник України. 6 (19).12.1881–24.04
(7.05).1905. Студент. Загинув на
цьому місті, захищаючи євреїв
Житомира від погрому», – зазначив Ігор Блажиєвський.
Довідково: Микола Іванович
Блінов народився 6 грудня 1881
року у місті Житомирі. Під час
навчання у Житомирській гімназії
брав активну участь у громадському житті. Пізніше був виключений із Київського університету
за революційну діяльність, після
чого переїхав до Женеви, де продовжив навчання. Член бойової
організації соціалістів-революціонерів. На початку 1905 року
Микола Блінов повернувся на
батьківщину. У квітні в Житомирі почався єврейський погром.
24 квітня Микола Блінов вийшов
до погромників та був вбитий натовпом. Тіло Миколи Блінова було
знайдено його матір’ю в морзі єврейської лікарні серед 18 жертв
вуличних боїв.

Житомирський
апеляційний суд скасував встановлення
часових обмежень на
перевезення пільгових
категорій громадян,
а саме пенсіонерів.

За словами заступника міського голови Дмитра Ткачука,
встановити або скасувати часові
рамки безкоштовного проїзду
для пенсіонерів міста, адже саме
ця категорія переважає серед
пільговиків (їх 55 тис. громадян),
може лише орган місцевого самоврядування.
«Це було рішення міської ради,
яка бере на себе відповідальність.
Там є формальні і неформальні
домовленості про 2 пільгових місця. Ми розглядали різні варіанти,
але схилилися до часових рамок.
Не існує Закону України, який би
регулював пільговий проїзд саме
для окремої категорії. Враховуючи, що із з 77 тисяч пільгових категорій у Житомирі 55 – пенсіонери,
варто сказати, що саме вони – найкритичніша категорія», – зауважив
заступник мера Дмитро Ткачук.

Свою чергою, міський голова
Сергій Сухомлин зазначив, що
формально рішення апеляційного
суду ще не дійшло до міськради,
тому з приводу цього питання
незабаром будуть збирати позачерговий виконком.
«Будемо збирати позачерговий виконком з цього питання.
Формально рішення суду ще не
надійшло до міськради. А щоб
не було спекуляцій на цій темі,
поки пільговики та пенсіонери
безкоштовно їздитимуть так, як
і раніше, з 10-ї ранку до 16-ї вечора”, – заувжив Сергій Сухомлин.
Заступник міського голови

Дмитро Ткачук переконаний:
скасування часових обмежень на
безкоштовний проїзд може призвести до конфлікту інтересів між
водіями та пенсіонерами, а також
між тим, хто сплачує за проїзд, та
пенсіонерами.
Аби поспілкуватись з позивачем Миколою Чередніком,
який оскаржував у суді рішення
виконкому про часові обмеження
перевезень пільговиків, депутати
міськради вирішили запросити
його на позачерговий виконком.
Нагадаємо, своїм рішенням
апеляційний суд скасував часові обмеження в перевезенні пільговиків.

Житомирська лялькамотанка змінить вбрання
Марія Очеретяна

Житомирська
майстриня Оксана
Дедюль презентувала
новий одяг лялькимотанки 15 серпня.
Остаточний варіант
вбрання покажуть на
День Незалежності
України 24 серпня.
«Нашу лялечку встановили
у 2016 році, і з того часу вона не
змінювала вбрання. Як і кожній
жінці, їй хочеться одягнути щось
нове», – розповідає пані Оксана.
Майстриня працює над одягом для ляльки з 3 серпня. Скільки метрів тканини доведеться витратити, поки не знає.
«Одяг ще неготовий. Сьо-

годні я зроблю Лялі
фартушок, залишиться
ще головний убір. Вона
триматиме у руках жито
як символ миру, щоб не
лише у Житомирі, але
й по всій Україні був
мир», – коментує жінка.
Загалом одяг буде
подібним до попереднього вбрання ляльки,
але зроблений з іншої
тканини та в іншому
кольорі. Вбрання виготовлене за зразком
традиційного житомирського одягу.
Нагадаємо, лялькумотанку встановили
біля Дому української
культури в Житомирі
21 квітня 2016 року. Її
висота складає 3,5 метра.
Житомирська лялькамотанка – найбільша
в Україні і занесена до
Книги рекордів України.
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Актуально

Незалежність – це робота
і зарплата для українців!
Двадцять сім років
тому ми відновили
Незалежність нашої
України.

Що таке Незалежність
для кожного з нас?
Це можливість жити, працювати на своїй, батьківській землі. А для
цього мають бути високі зарплати,
доступні кредити для молоді, щоб
люди не їхали закордон в пошуках
кращої долі, а мали достойну роботу в рідній країні. Ми створимо
умови, щоб мільйони заробітчан
повернулися додому, до своїх родин,
які на них чекають десятки років.
Це повага до старості. Пенсіонери, особливо в сільській місцевості, все життя важко пропрацювали за мішок дерті, а сьогодні

не можуть звести кінці з кінцями
на мізерні виплати. Пенсії мають
бути високими, а ціни на ліки –
доступними. Щоб люди не виживали, а щасливо доживали свій
вік – вони на це заслужили.
Це гідне майбутнє для наших дітей і онуків. А найкраща
інвестиція в майбутнє – це знання і здоров’я, про яке треба дбати
змолоду. Тому ми добиваємося
збільшення фінансування освіти
і спорту, побудови шкіл, дитсадків, спортивної інфраструктури
в містах і селищах.
Це безпечні вулиці та мир на
наших кордонах, що неможливо
без сильної армії. Військові мають
бути нагодовані, озброєні, а їхні
родини – соціально захищені.
Це безкрайні ліси та родючі
землі, які годують українців і які
ми нікому не дамо в нас забрати.
Моя команда добилася заборони
на вивіз лісу, на продаж землі. Ми

конституційно закріпимо землю
навічно за українськими фермерами і не дозволимо торгувати
національними багатствами.
Це потужна промисловість і виробництво, відновлення стабільної
роботи заводів та фабрик. Держава

повинна жорстко відстоювати національні інтереси на зовнішніх
ринках, створювати умови для реалізації продукції на внутрішньому
ринку, захищати власного виробника, на що націлений наш законопроект «Купуй українське, плати

українцям». Щоб бути багатими,
потрібно торгувати не сировиною,
а продукцією. Вивозити не метал,
а трактори і комбайни, які в нас не
гірші за імпортні!
Це багате село. А село неможливо уявити без корови. Саме вона є
символом багатства кожної родини.
Корова має стати нашою національною ідеєю. Коли ми повернемо її
в кожну хату, коли наші діти будуть
пити справжнє домашнє молоко, а не
пальмову олію – ми відродимо село.
Для цього потрібні державні дотації на тваринництво, агропереробка
в селі, пільговий режим оподаткування, дешеві кредити фермерам.
Це наведення порядку, припинення хаосу та анархії.
Такою я бачу по-справжньому
незалежну Україну і ми разом її
збудуємо.
З Д н е м Не з а л е ж н о с т і ,
українці!
Ваш Олег Ляшко
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КОЛОНКА
Микола
ЧЕРЕДНІК,
депутат
Богунської
районної ради
м. Житомир,
засновник
«Інституту
Розвитку
Житомира»

Про суди та міську раду
У травні 2017 року виконавчий комітет міської ради прийняв рішення
про збільшення вартості проїзду в
міських маршрутках до 5 гривень.
Тоді це подавалося як велике досягнення та перемога міської ради,
адже крім підвищення, пільговикам
пообіцяли безкоштовний проїзд без
жодних обмежень. Як я і передбачав,
продовжувалося це близько місяця.
Потім перевізники самовільно обмежили пільговий проїзд з 10 до 16
години. Наступним кроком міська
рада легалізувала ці обмеження.
Крім пільговиків, перевізники брали на себе зобов’язання встановити
валідатори та видавати пасажирам
квитки, оновити рухомий склад автобусів. Зі свого боку міська рада розповідала усім, що вперше в договорах з
перевізниками передбачені штрафні
санкції і влада буде контролювати дотримання умов договорів зі сторони
перевізників.
На практиці все відбувалося не так,
як обіцялося. Отримавши вигідний
тариф, перевізники так і не виконали жодної умови додаткових угод.
Міська рада знову була безпорадною та безсилою проти перевізників.
Штрафи накладали на перевізників,
але вони відмовлялися сплачувати
їх. Міська рада навіть звернулася до
суду, щоб стягнути кошти, але в усіх
судах програла.
Я ні на що не натякаю, але мені
здається дуже дивним, коли міська рада подає більше 10 позовів,
щоб стягнути кошти за штрафами
на перевізників, але не може стягнути жодної копійки. Чи, можливо,
юристи лише робили вигляд, що
судилися з перевізниками?
Я разом із двома пенсіонерами
також звернувся до суду та відстояв право пільговиків користуватися
безкоштовним проїздом без часових
обмежень. Але міська рада замість
того, щоб виконувати рішення суду та
повернутися до першочергових домовленостей і змусити перевізників їх
виконувати, почала вигадувати міфи
та трактувати рішення суду виключно
на користь перевізників. Фраза «рішення суду про часові обмеження
пільг відміняє взагалі наявність пільг»
є маніпуляцією та брехнею.
Звісно, змусити перевізників виконувати взяті на себе зобов’язання
та відстоювати інтереси містян куди
важче, ніж зробити винним у своїй
бездіяльності когось іншого.
На наступному засіданні виконкому
влада анонсувала розгляд транспортного питання. Сподіваюся, члени виконкому зможуть відрізнити правду
від брехні та не прийматимуть чергових скандальних рішень.

Події
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Активісти вимагають звільнення
директора водоканалу через забруднення
підприємством річки Тетерів
З вимогою негайних кадрових рішень
громадські діячі
прийшли на 38 позачергову сесію міської
ради.
Мовляв, посадовець неналежним чином справляється зі
своїми обов’язками, і цьому є
низка підтверджень.
«Житомиром мають керувати
житомиряни, в Житомирі має
бути все для житомирян. Ми вимагаємо відставки посильного
з Києва, який не має ні освіти,
нічого. Прийміть рішення і відправте його у відставку, розірвіть
контракт з директором водоканалу», – наголошували активісти.

Також громадські активісти
акцентували на необхідності
створення наглядової ради за
діяльністю водоканалу, щоб
унеможливити подібні випадки

забруднення води.
Міський голова Сергій Сухомлин зауважив, що вода після
технічної очистки скидалась вже
30 років, а це питання піднялось

тільки зараз.
«Директора водоканалу Андрія Нікітіна запросимо на звіт
перед депутатами на наступній
сесії, і якщо його звіт не задовольнить, то хай депутатський
корпус вирішує, звільняти його
чи ні», – запропонував міський
голова Сергій Сухомлин.
Любов Цимбалюк зі свого
боку зауважила, що дана ситуація сталася через те, що Андрій
Нікітін не відповідає на запити
та уникає у своїй діяльності прозорості перед громадою міста.
Нагадаємо, з керівником
водоканалу Андрієм Нікітіним
продовжили контракт ще на
два роки. Розпорядження підписане міським головою Сергієм
Сухомлиним 8 серпня 2018 року
та опубліковане на сайті міської
ради 13 серпня.

Міська рада виділила 150 тис. грн на
капремонт мешканцям, які перекривали
вулицю Бердичівську
Алла Герман

На позачерговій
сесії міської ради
депутати прийняли
рішення виділити
гроші на капітальний
ремонт освітлення
в будинках, мешканцям яких було відключено світло.

У вівторок, 21 серпня, депутати
міської ради зібралися на позачерговій сесії, аби вирішити ряд
нагальних питань. Зокрема, було
ухвалено рішення щодо виділення
коштів на капітальний ремонт будинків за адресами: вул. Шевченка,
41, 43 та вул. Івана Гонти, 2.
«Капітальний ремонт будинків
та їх конструктивних елементів,
а саме: капремонт та заміна електроосвітлення, силових проводок,
приладів обліку, розподільчих щитів
у житлових будинках, в т. ч. виготовлення ПКД та технічної документації», – йдеться у тексті рішення.

Втім, не усім таке рішення було до вподоби.
Члени комісії з гуманітарних питань запропонували доповнити зміст
рішення наступним текстом: «за умови створення
ОСББ». Однак дана пропозиція не була підтримана більшістю депутатів.
Нагадаємо, увечері 31 липня
вулицю Велику Бердичівську в районі Центральної міської лікарні
№ 1 перекрили мешканці трьох
будинків, яких відключили від
електроенергії. Будинки по вулиці

Шевченка, 41, 43 та Івана Гонти, 2
залишились без світла через борги
ЖЕКу перед РЕМом. Вже наступного дня після мітингу мешканців,
у будинках яких відключили світло, на черговому засіданні виконкому отримали догану чиновники,
які не запобігли відключенню.

До 1 вересня автопарк Житомира
поповниться новими автобусами
Депутати Житомирської міськради
схвалили закупівлю
чергової партії комунальних автобусів
КП «ТТУ» за умовами
лізингу.
Депутати надали КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління» дозвіл на закупівлю
рухомого складу на умовах фінан-

сового лізингу. Таке рішення депутати ухвалили на позачерговій
сесії 21 серпня. Це означає, що вже
восени вулицями міста курсуватиме ще 23 нових автобуси.
«На сьогодні рухомий склад
автопарку повністю укомплектований – 17 автобусів та більше 30ти водіїв. Будемо набирати нових
водіїв лише після появи нового
транспорту. Криза з водіями є
загальною. Я не можу запевнити,
що завтра вже чекатимуть 20 водіїв цієї роботи, тому що спочатку
треба закупити автобуси», – заува-

жив заступник міського голови
Дмитро Ткачук.
Загалом за рішення дозволити закупити новий рухомий
склад до комунального автопарку
проголосувало 29 з 32 присутніх
на сесії депутатів.
Як повідомлялося раніше, профільний заступник міського голови Дмитро Ткачук на запитання
журналістів «20 хвилин», якими
маршрутами курсуватимуть нові
комунальні автобуси, відповів:
«Наразі я не можу оприлюднити маршрути. Треба розуміти

наступний момент: зараз є перевізники, вони працюють на існуючих маршрутах. Якщо хтось
усвідомлює, що незабаром по
його маршруту буде їздити комунальний транспорт, то перевізник
зовсім по-іншому буде поводити
себе. Він вже десь розуміє свій вирок – виключно з цих міркувань
поки не називаємо маршрутів», –
прокоментував Дмитро Ткачук.
Комунальний автопарк розширюється, тому усіх бажаючих
запрошують до співпраці з підприємством.
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Культура

У Житомирі визначили
переможців міжнародного
фестивалю мистецтв «Пісенний Спас»
Алла Герман

У неділю, 19 серпня, в літньому театрі
«Ракушка» відбувся
заключний гала-концерт міжнародного
фестивалю мистецтв
«Пісенний Спас» імені
Володимира Шинкарука.
Традиційно фестиваль мистецтв тривав три дні: з 17 по
19 серпня. Крім конкурсантів
для гостей фестивалю виступали
народні артисти України, серед
яких: Ніна Матвієнко, Алла Попова, Віктор Павлік, Анжеліка
Рудницька та інші.
Заявки на участь у конкурсі
подали сто учасників з чотирьох
країн світу. Втім, до фіналу журі
обрало тридцять конкурсантів. За
підсумками конкурсу було обрано
найкращих виконавців авторської
пісні, естрадних співаків і конферансьє.
Переможцями стали:
у номінації «Конферансьє» – Зоряна Вовк (м. Тернопіль);
у номінації «Виконавець
авторської пісні» – Алєся Давидова (м. Рівне) та Катерина
Сивун (м. Київ);

у номінації «Виконавець
естрадної пісні» – Міріам Пачулія (Грузія). Володаркою Гранпрі IV Міжнародного фестивалю
"Пісенний Спас" стала виконавиця
пісні Володимира Шинкарука –
Яна Неклюдова. Дівчина зробила
своє сучасне аранжування пісні
Володимира Шинкарука "Ой на
Івана, на Купала", зробивши акцент на етнічних мотивах. Перший куплет пісні Яна переклала
на білоруську мову, а другий зазву-

чав українською. Саме це і вразило
журі найбільше.
Нагадаємо, цьогоріч, крім
конкурсної програми, для житомирян та гостей міста з 17 до
19 серпня вулиця Михайлівська
перетворилася на фестивальне
містечко: тут працювали літературні й художні алеї, ярмарки
майстрів, творчі майстер-класи,
відбувалися спортивні та козацькі змагання і виступи молодих
виконавців.

У Житомирі відбувся благодійний концерт
на підтримку солістки гурту «Фрістайл» Ніни Кірсо
Алла Герман

Тисячі прихильників творчості Ніни
Кірсо прийшли підтримати артистку та
побажати їй швидкого одужання.
У суботу, 18 серпня, в рамках
міжнародного фестивалю «Пісенний Спас» імені Володимира
Шинкарука відбувся благодійний
концерт на підтримку солістки
легендарної групи «Фрістайл»
Ніни Кірсо. Увечері 1 червня
у 55-річної співачки стався ін-

сульт, після чого вона впала
у кому. На той момент поруч
з Ніною нікого не було, її чоловік
з сином вирушили на гастролі.

Знайшли співачку її друзі, які занепокоїлися тим, що Ніна довгий
час не відповідала на дзвінки. Вже
наступного дня співачці зробили

операцію, але з коми вона так і не
вийшла. Під час першого благодійного концерту в підтримку
Ніни Кірсо на літній естраді «Ракушка» організатор фестивалю
«Пісенний спас» Ірина Шинкарук повідомила, що в понеділок,
20 серпня, Ніні Кірсо планують
зробити чергову операцію.
«Операція мала бути
в п’ятницю, однак чомусь лікарі
її перенесли. Ймовірно, вона відбудеться в понеділок. Я прошу всіх
молитися за Ніночку, аби вона
скоріше одужала та стояла поряд
з нами на цій сцені», – звернулася
до присутніх Ірина Шинкарук.
Підтримати відому співачку
приїхали артисти з усіх куточків України й не тільки. Зі сцени
від зіркових гостей лунали теплі

слова на підтримку Ніни Кірсо.
Вони вірять, що відома артистка
обов’язково почує їх молитви та
прокинеться. Завершився концерт справжнісіньким аншлагом.
Своїм неймовірним виступом
глядачів вразив гурт «Діти Фрістайла», один із солістів якого – син
Ніни Кірсо.
Цього року групі «Фрістайл»
виповнюється 30 років. Втім, усі
заплановані колективом концерти
були скасовані. Вилучені кошти
з благодійного концерту підуть
на лікування Ніни Кірсо. Також
допомогти артистці можна в будьякий момент, перерахувавши
гроші на карту «Приватбанку»
5168 7427 1834 8851, яка відкрита на
ім’я рідної сестри співачки Алли
Владиславівни Кірсо.
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Міська рада маніпулює
громадською думкою
та поширює фейки!!!
Микола Череднік

Вчора вперше відчув на собі, як влада
намагається маніпулювати громадською
думкою, перекручуючи факти. Мова про
скасування судом
часового обмеження
для пільгового проїзду
в міських маршрутках.
Особисто я нікого ні в чому
не звинувачую. Вірю, що чиновники зможуть гідно прийняти
рішення Апеляційного суду. Але
вже вдруге міська рада не може
знайти в собі силу визнати, що
оступилася, виправити помилки
та рухатися далі.
Відверто кажучи, я мав передчуття, що після рішення суду мене
будуть звинувачувати. У березні
представники міської ради в суді
казали про тариф у 7 гривень
і просили суд, щоб той долучив
до судового процесу усіх приватних перевізників (навіть їхні
листи приносили). Але суд на це
не пішов. Саме тому я відразу після рішення апеляції написав, що
воно жодним чином не впливає
на тариф. І якщо звинувачення
міської ради в популізмі тих, хто
з ними не погоджується, вже стало
нормою і усі до цього звикли, то
звинувачення у тому, що рішення
суду скасовує пільги взагалі – не
вкладається в голову та не має
жодних підстав.
Після того, як я прочитав закиди та звинувачення, адресовані
у мій бік, я сам почав думати та
переживати, чи дійсно своїм позовом ми не скасували чогось, що
не стосувалося часових обмежень.
Різне могло бути, хоча я усвідомлював і суть позову, і можливі
наслідки, і якби там могла бути
шкода місту – я б ніколи не звернувся до суду, навіть маючи шанси
перемогти.
Я перечитав ще раз усі рішення, попросив переглянути ці рішення юристів, які не були знайомі зі справою. Переконавшись ще
раз, що заяви певних чиновників
міської ради не відповідають ні рішенню, ні ситуації, яка склалася,
вирішив спростувати ті «фейки»,
які активно поширюються міською радою.

Фейк № 1
«Рішення не будемо виконувати, бо ще не маємо рішення суду»
«формально у нас зараз немає
на руках рішення суду, воно не надійшло, тому ми встигнемо відреагувати рішенням виконкому, яке
ми приймемо найближчим часом»
Рішення суду оприлюднено
27.04.2018 (https://goo.gl/Bpt23Z).
Саме воно вступило в законну силу
14.08.2018. Міська рада не може не
мати цього рішення та не знати
про нього, адже вона подавала
апеляційну скаргу згідно з цим
рішенням, а її представники були
присутні на засіданні і знайомилися з матеріалами справи. «Реагувати» немає жодного сенсу та
необхідності, адже рішення № 1109
продовжує діяти. Питання лише
у тому, що свідомо або несвідомо
відбувається хибне трактування
рішення, яке прийняте судом.
Міська рада ігнорує та не виконує рішення суду, а певні чиновники міської ради вкотре ганьбляться своїми напівправдивими
заявами та дописами у мережі
Facebook.

Фейк № 2

«пенсіонери не входять до
переліку пільгових категорій,
тому, щоб забезпечити їх таким
правом, і приймали рішення
щодо часових обмежень»
Рішення виконкому№ 1109,
про яке йде мова (https://goo.
gl/hhRExg). Третій пункт цього
рішення (скасований судом) стосується виключно встановлення
часу для перевезення пільгових
категорій громадян, які визначені
чинним законодавством України.
Пункт 3 рішення № 1109 не встановлює та не визначає жодної додаткової категорії пільговиків, яка б
не була визначена законодавством.
Громадяни, які мають право на
пільговий проїзд у міському громадському транспорті, визначені
законодавством України, а не рішенням виконавчого комітету. Так
було і до рішення суду, яке скасовує
третій пункт, так є і після нього.
НІ СУД, НІ ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ НЕ МОЖУТЬ СКАСУВАТИ ЗАКОН!
Рішення суду скасовує виключно встановлення часу користування пільговим проїздом з 10.00 до
16.00. Якщо пенсіонери не входять
до переліку пільгових категорій,
на підставі чого вони мають право
пільгового проїзду в тролейбусах
і трамваях?

Фейк № 3

«Сьогодні відсутність
цього пункту відкатує до Закону України, який говорить,
що даним рішенням суду захищені права працівників
СБУ, міліції, судів, прокурорів
і ряду інших категорій, але не
пенсіонерів»
Це взагалі важко коментувати.
Слова профільного заступника
з транспорту не мають нічого
спільного з реальністю. Жодного «відкату» або зміни Закону не
могло відбутися за рішенням позовних вимог, навіть теоретично.

Фейк № 4

«По факту очікуємо наявність двох груп конфліктів:
між пенсіонером і водієм
маршрутки та тими, хто платить і не платить. Інших наслідків це рішення для пенсіонерів не буде»
Нагадаю, що однією з умов
збільшення вартості проїзду
в міських маршрутках з 3 до 5
гривень було перевезення пільгових категорій, визначених законодавством, без жодних обмежень.
Після скасування судом часових
обмежень саме в такому форматі (усі категорії без обмежень)
і має здійснюватися перевезення приватними перевізниками
та комунальним транспортом.
Зобов’язання щодо перевезення
усіх пільгових категорій без обмежень були підписані у травні
2017 року додатковими угодами.
Не потрібно звинувачувати
мене, суди та пільговиків у тому,
що міська рада та приватні перевізники підписали додаткові угоди
та взяли на себе такі зобов’язання.
Так само не потрібно звинувачувати пенсіонерів, що вони
займуть місця і не дадуть доїхати

іншим на роботу, та налаштовувати людей проти людей. Не пільговики винні у тому, що маршруток
мало, що вони брудні та переповнені пасажирами і не дотримуються графіків руху. Міська рада
має обов’язок забезпечувати та організовувати роботу громадського
транспорту, а не шукати винних
в особі пенсіонерів та пільговиків.

Фейк № 5

«Разом із тим мер міста
запевняє: незважаючи ні на що,
за пенсіонерами залишається
право на безкоштовний проїзд
у комунальних та приватних
маршрутках”
Міський голова – справжній
капітан очевидність, адже дійсно
це право залишається як у пенсіонерів, так і у інших категорій,
які, відповідно до законодавства,
мають право пільгового проїзду
в громадському транспорті загального користування (тролейбуси,
трамваї, маршрутки). Рішення
суду щодо скасування часових обмежень жодним чином не впливає
(і вплинути не може) на питання
наявності або відсутності права на
безкоштовний проїзд та пільги.

Фейк № 6

«Щоб не було ніяких
спекуляцій на цю тему, ми
далі продовжуємо перевозити
пенсіонерів безкоштовно і в комунальному, і у приватному
маршрутному транспорті”
Наразі цією темою спекулює
та трактує рішення суду посвоєму виключно міська рада,
вводячи громаду міста в оману,
та продовжує порушувати законодавство.

Фейк № 7

«Кроки окремих громадян, активістів, суддів, які під

виглядом благих намірів їх позбавляють, ми намагатимемось
присікти, тому що трактування у кожного своє»
«за цим рішенням суду, крім
піару, нічого немає»
Міська рада намагається присікти кроки окремих суддів та
визначає, що є та чого немає за
конкретним рішенням суду. Яким
чином заступник з транспорту та
міська рада будуть присікати суддів, мені незрозуміло, але подібні
слова не мають нічого спільного зі
здоровим глуздом.
Складається враження, що
окремі чиновники у міській раді
відчули себе феодалами та вирішили, що закон – це вони. Хочуть – виконують, хочуть – ні.

Фейк № 8

«Тариф ніхто не скасовує, і кому це тепер вигідно?
Пенсіонерів вони не возять, але
возять всіх по 5?»
Тариф у 5 грн встановлювався з певними вимогами до
перевізників. Жодна із умов, які
ставилися перевізникам, не виконується: оновлення рухомого
складу у приватних перевізників
не відбулося, валідатори відсутні,
квитки ніхто не видає, розкладу
маршрутів перевізники не дотримуються. Але перевезення
пільговиків має здійснюватися
відповідно до законодавства та
додаткових угод між містом та
перевізниками, де останні взяли
на себе зобов’язання перевозити
пільговиків без обмежень.
Знаючи матеріали справи, я вітаю та підтримую рішення міської
ради щодо намірів звертатися до
Верховного Суду України. Судової
практики в цьому питанні досить
мало, і її потрібно створювати.
І той факт, що міська рада долучиться до цього, є позитивним
не лише для Житомира, а й для
інших міст. Це лише друге подібне
рішення у судовій практиці.
Обмеження у часі в міських
маршрутках не діють з 14 серпня
2018 року. Якщо пільговикам відмовляють у пільговому проїзді,
викликайте поліцію, фіксуйте це.
Телефони міської ради для скарг:
15–80, 481–481.
Хочу звернутися до членів виконавчого комітету. Зараз міська
рада буде намагатися підштовхнути вас прийняти нове рішення
в інтересах перевізників. Необхідності в цьому немає, адже існують
рішення № 1109 та додаткові угоди
між містом і перевізниками щодо
пільгового проїзду.
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Резонанс

Хто відповість
за знищення лісу?
Микола Корзун

Публікація матеріалу у минулому
номері нашої газети
про ситуацію навколо підприємства
«Аскона–Південь»,
яке «окопалося» на
околиці села Довжик,
що під Житомиром,
продовжує хвилювати не лише житомирян та жителів приміських сіл.
До участі у тому, щоб встановити законність і хоча б суто
формальні обставини появи так
званого «заводу будівельних сумішей» на околицях обласного
центру, долучаються все більше
громадських структур. Дехто, щоправда, робить вигляд, наче завод
«Аскона–Південь» з’явився біля
Довжика рік чи два тому. У ряді
публікацій, які порушили болючу для житомирян тему, наведено
посилання на розпорядження
голови райдержадміністрації
Житомирського району пана
Сергія Микитюка, видані у грудні
2016-го та у грудні 2017-го років.
Розпорядження стосувались погодження умов використання
земельної ділянки для потреб
заводу «Аскона–Південь».

Сподівання й досі
залишаються
сподіваннями
Взагалі, вже після того, як
ві дбулас я ці ла низка под ій
періоду 2010–2012 років, коли
«Аскона–Південь» розпочинала
багатоходову комбінацію з метою розширення своїх виробничих територій, коли відбулася
Революція Гідності, а після неї
сталася докорінна «люстрація»
чиновництва, здавалося, що справа наведення порядку дійде і до
околиць села Довжик. Тим паче,
що ініціатори та виконавці афери із перетворення частини 63-го
лісового кварталу Богунського лісництва на землі запасу колишньої
Кам’янської сільської ради, які потім були виділені 24-м житомир-

ським «садоводам», а ті зі свого
боку за маршрутом продуманої
естафети передали 2,36 га «лісової
ріллі» (!) для потреб підприємства «Аскона–Південь», УСІ живі
та здорові. Долученими до справи
перетворення «довжицького лісу»
на «землі транспорту» для заводу
будівельних матеріалів стали не
лише чиновники та найвище керівництво райдержадміністрації
Житомирського району.
Андрій Кулик залишив свої
підписи під декількома важливими розпорядженнями, які,
власне, й стали підставою для
того, щоб звільнити від лісового
масиву більше двох гектарів території для потреб заводу. Але
варто було б згадати і про те, що
поряд із кабінетом А. Є. Кулика
знаходився кабінет тодішнього
голови Житомирської районної
ради Миколи Степаненка. До
речі, у минулому керівника Житомирського лісового господарства,
який краще за інших розумів
«крамолу» події, що відбувається
під Довжиком. Хоча, якщо чесно
і відверто, на той час усім було
зрозуміло, що питання про розширення території для заводу,
а значить – про знищення лісу
під Довжиком, було вирішено на
найвищому рівні у Житомирській
області. Тобто – у кабінеті губернатора. Можна говорити про відповідальність керівництва Житомирського управління лісового та
мисливського господарства, яке
спочатку протестувало проти
дикого свавілля щодо ділянки
стиглого лісу зовсім поряд із
містом Житомиром і, як кажуть,
на очах багатьох людей. Лісівники разом із дирекцією філії
Науково-дослідного інституту
лісового господарства та гідромеліорації (НДіЛГА) у 2012 році
ініціювали судовий розгляд
справи щодо законності лісових порубок і взагалі – стосовно
правомірності виділення керівниками райдержадміністрації
Житомирського району території лісу для розширення площ
заводу будівельних сумішей.
Незайве було б згадати і про
позицію прокуратури, яка дозволила вчинити хоча б «подобіє» судового розгляду справи. До речі,
варто було б звернути увагу і на
логіку багатьох судових рішень,
які виносились від 2013-го до
2017-го років. Але так, очевидно,
було задумано, що суди можуть
працювати за своїм алгоритмом,

а завод у цей час працюватиме…
вже на нових виробничих територіях. До питання із «довжицьким
лісом» мали прямий стосунок
і члени декількох політичних
партій, які на той час задавали
тон у політичному житті країни.
Йдеться не лише про всесильну
на той час Партію регіонів, яка
була партією влади і вирішувала
усі питання життя регіону. Про
ситуацію навколо скандальної
ділянки лісу знали (і мовчали)
у керівництві обласної організації партії УДАР, члени якої мали
прямий стосунок до керівництва
заводу «Аскона–Південь».

Гідність, оновлення,
люстрація «довжицької
проблеми» не стосуються?
Про т е вос ен и та взимк у
2013/2014 років в Україні сталися знакові події, а «злочинна
влада» змушена була поступитися новій касті чиновників,
народженій у вирі подій на
Майдані. Здавалося б, ситуація
навколо Довжика мала б отримати очевидну перспективу відновлення справедливості, а усі
учасники багатоходової афери
мали б отримати відповідне покарання. Але основне питання
полягало у тому, що завод будівельних сумішей змушений
був утриматися від подальшої
експансії на територію лісових
насаджень. Але де там! Замість
пришвидшення розслідування
кримінальних справ, замість
того, щоб с уди нарешті по ставили певні крапки над «і»,
з’являються нові розпорядження вже нової, начебто «народно-революційної» влади. До
справи залагодження ситуації
долучається вже другий від часів Майдану губернатор Сергій
Машковський, а у Житомирському районі солідарну підтримку
пі дприємству «Аскона–Південь» надає голова райдержадміністрації Житомирського
району Сергій Микитюк. При
цьому у кабінетах Житомирської ОДА вже у 2018-му році
проходять засідання так званої
«робочої групи» за присутності
на них заступників губернатора Ярослава Лагути та Олексія
Ясюнецького. Члени «робочої
групи» одностайно стверджують про необхідність скасування
розпоряджень голови райдержадміністрації Житомирського

району у 2011–2012 роках. Для
переконливості та наочності суті
проблеми чиновники разом із
активістами виїздять на місце
події і переконуються, що на
місці колишнього кварталу Богунського лісництва насправді
знаходяться цехи вищезгаданого
заводу «Аскона–Південь». Але ж
все це схоже лише на процедуру
затягування часу.
Ще один фактор може неабияким чином вплинути на розвиток ситуації. У вир подій навколо «довжицького лісу» сьогодні
спроможна (і навіть зобов’язана)
включитися новостворена Оліївська об’єднана громада. Адже
саме на її території відбулися
і продовжують відбуватися події відвертого знущання над
законодавством України. Хоча
за умови тиску громади села
Довжик, яку підтримує чимало громадських організацій та
окремих активістів, питання про
ситуацію навколо «довжицького
лісу» мали б розглянути і депутати Житомирської районної ради,
а можливо, і депутати Житомирської обласної ради. Зрозуміло,
справа зайшла надто далеко,
і завод «Аскона–Південь» тепер
вже розглядається не лише як
власник чи користувач вочевидь
незаконно захопленої території
лісового масиву, але й як потужний забруднювач довкілля.
Більше того, неважко помітити,
що завод і надалі потребує додаткових площ, бо вантажні автофургони – фури, які чекають на
готову продукцію вздовж дороги
на Довжик, створюють очевидний транспортний дискомфорт.
Усі вищезазначені події та
перипетії, що тривають біля
Довжика вже майже 8 років, аж
ніяк не вкладаються у логіку подій та обставин, які мали б бути
ключовими і категоричними
чинниками вже на початку діяльності вищезазначеного підприємства. Адже у 2013 році хвиля
виступів громадськості призвела
до сплеску інформації про територію, де під час Другої світової
війни відбувалися розстріли військовополонених, учасників Руху
Опору, заручників з числа жителів Житомира. Варто зауважити,
що чиновники райдержадміністрації Житомирського району
у 2013-му році навіть робили
спроби з’ясувати чи уточнити
місця знищення людей у часи
нацистської окупації Житомир-

щини. Щоправда, робилося тоді
все швидше для імітації правомірності процесу перетворення
так званих «земель запасу» на
ділянки для садоводів, які потім спритно було перетворені
у «землі транспорту». Вже тоді,
у часи «злочинної влади», громадськість Житомира і, в першу чергу, активісти «Громади
Довжика» вимагали порушити
питання про створення меморіалу національного масштабу на
місці страт десятків чи й навіть
сотні тисяч безвинних людей.
Все, здавалося, мало б так і бути.
Тим паче, що вже після перемоги
Революції Гідності і докорінного оновлення влади у 2016-му
році депутати Житомирської
районної ради приділили цьому аспекту проблеми поховань
під Довжиком ще більше уваги
і виділили для громадського
об’єднання «Пошук» певні кошти. У подальшому пошуковці
провели певні дослідження, які
мають дуже важливе значення для деталізації і уточнення
картини жахливого знищення
людей у часи воєнного лихоліття.
І у цей же час чиновники владної вертикалі вже, здавалося б,
оновленої і люстрованої влади
видають щонайменше некоректні розпорядження щодо узаконення виробничих площ заводу
«Аскона–Південь». Зрозуміло, що
все це є нічим іншим, як продовженням ганебної історії із вирубкою лісу, із фальсифікацією
та маніпуляцією громадської
свідомості, а в підсумку – все це
призведе до нового спалаху протесту проти дій підприємства
«Аскона–Південь». Щоправда
саме по собі керівництво підприємства ніколи не наважилося б самостійно і самочинно, без
підтримки влади, чиновництва
чинити глум у кварталі стиглого
лісу, який виріс на місцях страхітливого злочину. Невже цього
не розуміють люди, які волею
долі опинилися у кріслі чиновника і прагнуть використати його
у ганебних справах? Невже уроки
Майдану нікого і нічого не навчили? Невже жадоба наживи
здатна затулити все живе і людське у діях чиновника, начальника, посадовця? Питання, як кажуть, одвічні. Але під Довжиком,
зовсім поряд із Житомиром, на
них доведеться давати відповідь.
Схоже, що час для цього невпинно наближається.
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Кримінал

У Житомирі поліцейські На Житомирщині поліцейські
затримали грабіжника завадили чоловіку позбутись
з амфетаміном
викраденої «дев’ятки»

16 серпня увечері
до поліції звернувся
житомирянин із повідомленням про пограбування на вулиці
його 14-річного сина.

Розшуківці кримінальної поліції встановили та затримали
підозрюваного у вчиненні цього
злочину у момент, коли він приготувався до вживання наркотиків.
За словами заявника, близько 15.10 по вул. Покровській до
його сина підійшли незнайомі
парубки і попросили телефон,
аби терміново комусь зателефонувати. Коли підліток відмовився
дати мобільний, один з хлопців
раптово вихопив гаджет з кармана його штанів та втік.
Поліцейські попросили потерпілого детально описати зовнішність грабіжників та розпочали
перевірку ймовірних правопорушників.
– Під час відпрацювання місця вчинення злочину та суміжних
кварталів міста розшуківці карного

розшуку виявили 18-річного парубка з чужим мобільним, – розповів т. в. о. начальника Житомирського відділу поліції Олександр
Прокопчук. – У момент його затримання він знаходився в під’їзді
багатоповерхівки.
Поліцейські застали хлопця у момент, коли він розсипав
рожевий порошок (схожий на
амфетамін) на власний телефон,
формуючи так звані «доріжки».
Парубка було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою)
Кримінального процесуального
кодексу України.
Йому оголошено про підозру
у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж)
Кримінального кодексу України.
Також у хлопця вилучено порошкоподібну речовину та вирішується питання про призначення відповідного експертного
дослідження. За його результатами
прийматиметься рішення щодо
кваліфікації події.
Водночас за відкрите викрадення чужого майна передбачено відповідальність у вигляді ув’язнення
на термін від 4 до 6 років.

Поліцейські
затримали водія
вантажівки-учасниці
моторошного ДТП,
в якій загинуло
двоє людей
16 серпня у рамках
досудового розслідування поліція затримала 51-річного громадянина Туреччини.
Чоловік 15 серпня у Брусилівському районі Житомирщини
не впорався з керуванням вантажівкою та скоїв дорожньо-транспортну пригоду, у результаті якої
смертельні травмування отримали двоє людей.
ДТП сталася близько 6.10 на
70 км автодороги Київ – Чоп в с.
Ставище Брусилівського району.
Керманич вантажівки відразу залишив місце пригоди. Його особу
поліцейські встановили і того ж
дня оголосили іноземця у розшук.
16 серпня чоловік через адвоката звернувся до Броварського

відділу поліції та повідомив про
свою причетність до ДТП.
Цього ж дня іноземець був
затриманий слідчими Слідчого
управління ГУНП в Житомирській області у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального
процесуального кодексу України.
Нині йому оголошено про
підозру у вчиненні правпорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286
(Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами)
Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення
волі на термін від 5 до 10 років.
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Поліцією ініціюється тримання
під вартою.

Житель м. Радомишля сп’яну у райцентрі угнав чужу
ВАЗівку, а наступного
дня вирішив позбутись автівки.

Однак завадили йому це зробити працівники кримінальної поліції, які затримали підозрюваного
за кермом викраденої «дев’ятки».
Уранці 18 серпня до Радомишльського відділення поліції
звернувся житель райцентру із
повідомленням про викрадення
його автомобіля ВАЗ‑2109. Чоловік
розповів, що залишив автівку ночувати біля свого будинку, а на ранок

не виявив її ні на звичному місці,
ні деінде у найближчих кварталах.
– На розшук автомобіля було
орієнтовано усі зовнішні наряди
поліції, що несли службу у місті
та за його межами, також відповідну інформацію ми передали
колегам сусідніх районів. Згодом,
проаналізувавши записи камер
відеоспостереження, з’ясували, що
розшукувана автівка не виїжджала
з райцентру. Отже, оперативники
почали відпрацювання мікрорайону, де було вчинено правопорушення, та прилеглих до нього
територій, – розповів начальник
Радомишльського відділення поліції Дмитро Нікурадзе.
За добу, уранці 19 серпня, на
одній з вулиць Радомишля полі-

цейські зупинили схожий на розшукуваний автомобіль ВАЗ 2109,
за кермом якого перебував 21-річний місцевий житель. Документів
на автівку у нього не виявилось,
а після нетривалого спілкування
з правоохоронцями молодик зізнався у причетності до викрадення.
Уже в Радомишльському відділенні поліції, куди було доставлено
«дев’ятку» та її керманича, чоловік
розповів: мовляв, ідея заволодіти
чужим транспортним засобом виникла у нього на нетверезу голову,
коли він вештався нічним містом
після сварки з домашніми. В обрану на одній з вулиць автівку
проник, пошкодивши вікно на
водійських дверцятах. Утім, завести ВАЗівку не зміг, а отже, заручився підтримкою випадкового
подорожнього, наплівши йому про
власну безпорадність від надмірно
вжитого алкоголю, і незнайомець
допоміг «бідолазі» загнати авто до
його обійстя. Добре проспавшись,
молодик зрозумів, що накоїв протизаконне, тому вирішив якнайшвидше позбутись «дев’ятки» і вже
було вирушив здійснити задумане,
однак, на його біду, на шляху трапились поліцейські.
Розслідування кримінального
провадження, розпочатого за ч. 1
ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ триває. За
подібні протиправні дії молодику
може загрожувати покарання – від
штрафних санкцій і аж до позбавлення волі строком до 5 років.

Житомирянин замість
морського кортика за
7 тисяч гривень купив лінійку
20 серпня до поліції
звернувся житомирянин із заявою про ошуканство у результаті
віртуальної покупки.
Правоохоронці встановлюють
усі обставини правопорушення
та застерігають громадян від проведення передоплати товарів, замовлених через інтернет-мережу.
Житель обласного центру спокусився на пропозицію придбати
колекційний морський кортик
1945 року випуску. Оголошення
про його продаж чоловік знайшов
на популярному сайті он-лайн покупок. Зв’язавшись по телефону
з власником, обговорив усі деталі
угоди і навіть отримав додаткові
фото товару.

Отже, чоловік, не вагаючись,
наступного ж дня перерахував на
вказаний продавцем банківський
рахунок 7 тисяч гривень за омріяну річ. У відповідь отримав номер
поштового відправлення. Коли
чоловік прийшов за своєю покупкою до відділення зв’язку, то виявив
у пакеті замість кортика… лінійку.
Із заявою про шахрайство
52-річний чоловік звернувся до
поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190
(Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні
слідчо-розшукові дії для встановлення особи ошуканця.
Водночас поліцейські застерігають: по-перше, усі угоди зі
зброєю повинні проводитись
лише через спеціалізовані магазини, інакше ви теж стаєте

порушниками закону. По-друге,
повна передоплата товару у 90%
випадків свідчить про недоброчесні наміри продавців. Уникайте
таких покупок та уважно вивчайте
відгуки про ваших потенційних
віртуальних партнерів.
– Загалом лише упродовж
минулого тижня до поліції Житомирщини звернулись 20 громадян із заявами про шахрайства.
У більшості випадків це люди
після 50-річного віку, які повірили у байки про потрапляння
рідних у ДТП або інші неприємні ситуації, від наслідків яких
необхідно «відкуплятись», – прокоментував начальник ГУНП в області В’ячеслав Печененко під час
аналізу оперативної ситуації за
вказаний період. – Ми розслідуємо усі факти, але застерігаємо
жителів від необдуманих вчинків.
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Корисно

Як відзначатимуть День Незалежності
у Житомирі. План заходів
Традиційно у День
Незалежності України, 24 серпня, у літньому театрі «Ракушка» та прилеглій
до нього території
міського парку культури та відпочинку
ім. Ю. Гагаріна краща
творча молодь Житомирщини проведе
щорічний фестиваль
«Молодь відзначає Незалежність‑2018».
Серед організаторів – управління національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації,
управління культури Житомирської міськради, молодіжні організації, волонтери та громадські
активісти.
Новий, осучаснений формат
заходу презентуватиме гала-концерт «Українські хіти – від минулого до сучасного», змагання
з пауерліфтингу (жиму лежачи) на
Кубок губернатора Житомирської
області від обласної федерації пауерліфтингу, урочисте визначення
Короля Дня Незалежності, інтерактивний конкурс-буріме «Розкажи мені про Батьківщину» на
кращий патріотичний слоган до
Дня Незалежності, проведення
молодіжних акцій, творчих зустрічей, майстер-класів, а також

музичний хіт-парад open air від
відомого ді-джея CHE.

День Незалежності України.
План заходів на 24 серпня
Локація: літній театр
«Ракушка» міського
ПКіВ ім. Ю. Гагаріна
16.00–22.00 – головна сцена літнього театру «Ракушка» –
фестиваль «Молодь відзначає
Незалежність‑2018»
– «Незалежна країна» – театралізована руханка з синьо-жовтими
кульками за участю всіх учасників
мистецької частини фестивалю
та глядачів,
– змагання з пауерліфтингу
до Дня Незалежності України на
Кубок губернатора Житомирської
області,
– тематична частина до Дня
Незалежності України: інформація про історію Дня Незалежності
України, як відзначають це свято
в інших європейських країнах,
звичаї та традиції європейських
столиць,
– молодіжна патріотичномистецька програма «Україна – це
Європа»,
– «Розкажи мені про Батьківщину» – фінал конкурсу-буріме
на кращий патріотичний слоган
до Дня Незалежності,
– концертні програми колективів корпорації сучасного танцю
«T-SQUAD» та академії східного
танцю «Hot Arabian Dance»,
– урочисте відзначення Короля та Королеви Дня Незалежності
України,
– гала-концерт «Українські

хіти – від минулого до сучасного»,
– незалежний хіт-парад open
air від dj CHE
15.00 – майданчик на вході до літнього театру «Ракушка» та пішохідна зона:
– «Розкажи мені про Батьківщину» – конкурс-буріме на кращий патріотичний слоган до Дня
Незалежності,
– «Україна у серці» – патріотична молодіжна руханка,
– арт-майданчик «Відеопривітання з Днем Незалежності без
слів»,
– майстер-класи від управління патрульної поліції у м. Житомирі стосовно прав та обов'язків
житомирян,
– виставка творчих робіт української тематики «Золоті руки»,
– проведення акцій соціальної
тематики, творчих зустрічей.

Генеральний медіа-партнер заходу – телерадіокомпанія «ЕФІР» та радіо «ХІТ FM»,
«Радіо Рокс», «Русское» радіо
Україна». Ексклюзивний медіапартнер – газета «20 хвилин».
Ексклюзивний радіо-партнер –
«Житомирська хвиля». Інформаційні партнери – РА «Прайм»,
інтернет-сайти: zhitomir.info,
0 412 .u a, Афі ша Ж и томира,
Moemisto.ua, Zamkova.info, dks.
com.ua, Vgolos.zt.ua, Житомир
Life, zt.20minut.ua, Житомир
Today, газети «Авізо», «ІмперіяTV», «Пульс».
О тож, чек ає мо на вас
у п'ятницю, 24 серпня з 15 до
22 години у літньому театрі
«Ракушка» міського парку
культури і відпочинку, щоб
разом відзначити День Незалежності України!

В рамках Космічного напівмарафону
2018 відбудуться дитячі забіги
9 вересня у Житомирі відбудеться
найочікуваніша подія
спортивного року –
Космічний напівмарафон 2018.
Справжньою родзинкою цього свята стане участь дітей різних
вікових категорій у спортивних
змаганнях. Про це інформує пресслужба міськради.
«Ми завжди намагаємося задіяти у наших спортивних заходах
якомога більше дітей з усього міста. А участь у Космомарафоні – це
чудова нагода перевірити рівень
фізичної підготовки дитини, позмагатися, поспілкуватися, знайти
друзів та просто отримати купу

позитивних емоцій. І що, мабуть,
найцінніше для дітей – гарантовані призи і подарунки», – підкреслює Ірина Ковальчук, начальник
управління сім’ї, молоді та спорту
міської ради.
За словами Ірини, цього року
кількість дітей, які бажають взяти
участь у дитячих забігах, збільшена, а також розширено варіанти
забігів. Реєстрація на «дитячі» забіги безкоштовна, але обовя’зкова,
для присвоєння кожному юному
спортсмену стартового номеру.
Минулого року наймолодшому
учаснику було 2 роки.
1. Дистанції змагань та вікові обмеження учасників
До участі на дистанції 1 км допускаються учасники від 10 років
до 14 років. До участі на дистанції
300 м допускаються учасники до
10 років.

Діти віком до 3 років допускаються до участі тільки у супроводі
батьків.
2. Реєстрація на змагання
Реєстрація учасників проводиться на сайті https://newrun.
com.ua та http://kosmomarafon.
org. Якщо не вдається зареєструвати дитину через сайт – просимо
надсилати заповнену анкету (додається) на пошту: ira.kovalchuk.
zt@gmail.com
Реєстрація учасників закінчується 6 вересня 2018 року.
3. Особисті дані
Кожен учасник змагань згоден
на використання його особистих
даних, фото-, відео- або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу
без будь-якої компенсації з боку
організатора змагань.
Всі фото- та відеоматеріали

змагань, доступні організатору
змагань, можуть бути використані
організатором змагань як допоміжні документи, що підтверджують
точність результатів змагань і випадки порушення правил змагань.
4. Отримання стартових
пакетів
Видача стартових пакетів відбуватиметься 8 вересня 2018 року
з 10:00 до 20:00 у районі стартовофінішної зони (майдан Соборний).
Стартові пакети учасників до
16 років видаються в обмін на підписаний лист-згоду від особи, яка
несе відповідальність за життя та
здоров’я учасника (батьки, тренер,
опікун чи інші особи).
5. Стартові пакети учасників:
на дистанції 300 м (діти) та 1 км
(діти): номер учасника, дитячий
напій, камера схову, пункт харчування на фініші, медаль фінішера.

КОЛОНКА
Визнання батьківства
за рішенням суду
До Ємільчинського бюро правової допомоги звернувся Сергій
Іваненко (ім’я та прізвище змінені з етичних міркувань,– прим.
автора). Чоловіка цікавило, який
порядок визнання батьківства за
рішенням суду.
Роз’яснення, в межах проекту
«Я маю право!», надали фахівці
Ємільчинського бюро правової
допомоги.
За відсутності спільної заяви
жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, чи
особистої заяви чоловіка, який
не перебуває у шлюбі з матір'ю
дитини але вважає себе батьком
дитини, батьківство щодо дитини, яка народилася, може бути
визнане за рішенням суду.
Хто може подати позов про
визнання батьківства:
– матір дитини;
– опікун дитини;
– піклувальник дитини;
– особа, яка утримує та виховує дитину;
– сама дитина, якщо вона
досягла повноліття;
– особа, яка вважає себе
батьком дитини.
Сімейний кодекс України закріплює положення, відповідно
до якого підставою для визнання
батьківства є будь-які відомості,
що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані
відповідно до вимог ЦК України.
Як докази для встановлення
батьківства в суді можуть бути
досліджені листи, телеграми відповідача, в яких він повідомляє
про можливість народження чи
народження його дитини певною
жінкою; заява відповідача за місцем роботи про надання йому
відпустки у зв'язку з народженням дитини; показання свідків
про виявлення відповідачем
турботи про дитину та її матір,
обрання імені дитини тощо. Очевидно, що при підготовці справ
про встановлення батьківства до
судового розгляду і під час їх розгляду суд вправі з урахуванням
думки сторін і обставин справи
призначити експертизу. Висновок експертизи у справі про народження дитини, в тому числі
експертизи, проведеної методом
генної дактилоскопії, повинен
бути оцінений судом у сукупності
з іншими доказами у справі.
Якщо виникли питання, за
юридичною консультацією звертайтесь до місцевих центрів та
бюро правової допомоги. Їх
адреси та контакти ви можете
знайти на сайті http://zhytomyr.
legalaid.gov.ua/ua/ у розділі
«Місцеві центри».
Більше інформації про проект «Я МАЮ ПРАВО!» – на сайті
pravo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр надання безоплатної правової допомоги).
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Як вибрати вхідні двері
у приватний будинок:
поради експертів
Алла Герман

Надійність і гарна теплоізоляція – це дві основні
вимоги, що пред’являються
до вхідних вуличних дверей.
Величезна різноманітність таких виробів тільки ускладнює вибір. Хтось попадається на вудку реклами, когось приваблюють ціни зі знижками або гарний
зовнішній вигляд, а деякі просто підда-

ються умовлянням досвідчених продавців.
Але найчастіше подібним чином люди
набувають лише проблеми. Якщо ви не
можете вирішити, які вхідні двері краще
поставити у приватний будинок з вулиці,
ми пропонуємо вам основні правила вибору таких конструкцій.
У цьому матеріалі йтиметься про
металеві і металопластикові двері. Використання дерев’яних дверей в якості
вхідних на сьогодні недоцільно. Основні
проблеми, які можуть чекати власника
вуличних вхідних дверей, – це утворення
конденсату, криги, корозія і зіпсований зовнішній вигляд. У рамках даного матеріалу
ми розповімо вам, як можна вирішити всі
ці проблеми.

Металеві вхідні двері

Більшість споживачів віддають перевагу саме металевим двірним конструкціям,
вважаючи їх більш міцними, довговічними і надійними. Але чи так це насправді?
Які характеристики будуть свідчити про
те, що ті чи інші двері дійсно зроблені
якісно, зможуть вберегти будинок і його
мешканців від непрошених гостей і прослужать довго? Як позбутися проблеми
промерзання металевих дверей? Про все
це по порядку.
Конструкція вхідних дверей. Розглянемо питання про те, які ж вхідні двері
краще ставити. Перевагу потрібно віддавати вхідним дверям, для виготовлення
полотна яких використовується сталевий
лист товщиною від 1,2 до 2 мм. Чим товща сталь, тим міцніші і жорсткіші двері.
Зсередини конструкцію зміцнюють металевими ребрами жорсткості.
Додаткові системи захисту. Крім
надійної конструкції дверей і коробки,
захист від злому забезпечують посилені
петлі. Існують різні моделі петель: звичайні, сейфові, кулькові або з опорним підшипником. Останній варіант вважається
найбільш ефективним. Кількість петель
залежить від конкретної конструкції
дверей – її габаритів, товщини металу,
виду зовнішньої і внутрішньої обробки.

Навіть якщо двері неважкі, вони повинні бути обладнані не менш ніж трьома
петлями, і краще, якщо зовні вони будуть
недоступні.
Металеві вхідні двері повинні також
бути оснащені потужними протизнімальними штирями (2–4 шт.). Вони розташовуються на торці дверей з боку петель
і представляють собою пасивні ригелі,
що входять у спеціальні отвори в дверній коробці. Штирі надійно утримують
двері, коли вони закриті. Навіть якщо
зловмисникові вдасться зрізати всі петлі
і зламати замки, ні відкрити, ні зняти він
їх не зможе.
Термоізоляція і рішення проблем
з промерзанням вхідних дверей.
У наших суворих кліматичних умовах
питання, які двері поставити у приватний будинок, щоб не промерзали, має
особливе значення. За відсутності зовнішньої захисно-декоративної панелі,
ожеледь та паморозь на металевому полотні – звичайні явища, і особливо, якщо
двері виходять безпосередньо на вулицю.
Однак навіть за наявності двостороннього
облицювання і неопалюваного тамбура
внутрішнє приміщення не буде захищене
від холоду, якщо двері не мають утеплення. Обов’язковою складовою будь-яких
вхідних дверей є надійний внутрішній теплоізоляційний шар. В якості утеплювача

11

WWW.20MINUT.UA

може бути використана мінеральна вата,
пінополістирол і інші матеріали з низькою теплопровідністю. Для максимізації
термоізоляції утеплювач рекомендується
розміщувати і в пустотілому каркасі дверної коробки. При покупці вхідних дверей
обов’язково уточніть цей момент. Існує
кілька способів вирішення проблеми промерзання вхідних дверей:
1. Установка металевих дверей у холодний тамбур або веранду. При цьому
з опалюваного приміщення в тамбур
встановлюються металопластикові двері,
які мають низьку теплопровідність і відсікають проникнення холодного повітря
в приміщення з тамбура. В результаті
вхідні двері не будуть стикатися з теплим
повітрям приміщення, але будуть виконувати захисні функції. Даний спосіб вирішення проблеми промерзання досить
ефективний, але його не завжди можна
застосувати, особливо якщо будівництво
будинку вже закінчене.
2. Другий спосіб вирішення проблеми
промерзання – це вибір металевих дверей
з терморозривами в профілі. Ефективним
рішенням є термовставка з поліаміду. Цей
матеріал відмінно нейтралізує вплив низьких температур. Наприклад, якщо з вуличної сторони на двері «тиснуть» –25ºС,
то температура внутрішньої її частини
становитиме +10ºС. Однак даний варіант
має і мінуси: по-перше, замкова зона залишається все одно не захищеною від промерзання, а, по-друге, дверні конструкції
з таким типом теплоізоляції коштують
удвічі дорожче звичайних варіантів.
3. Непогано забезпечують термозахист
двері з системою електропідігріву. По контуру дверей, навколо замків і всередині
коробки таких дверей розташовують нагрівальний кабель. Це захищає від утворення конденсату. Витрата електроенергії
становить від 2 до 8 кВт/добу. Таким чином,
навіть при дуже низьких температурах
двері завжди будуть залишатися сухими.
Єдиний недолік такого рішення – додаткові
витрати на електрику. Незалежно від типу
внутрішнього утеплювача вхідні двері повинні бути обов’язково обладнані подвійним, а краще потрійним контуром ущільнювача, головна функція якого полягає
в тому, щоб перешкоджати проникненню
холодного повітря з вулиці через щілини
між дверима і коробкою.
Зовнішня обробка. Перед тим як вибрати вхідні двері у приватний будинок,
необхідно перш за все врахувати архітектурні особливості самого входу. При безпосередньому контакті з вулицею (козирки
в розрахунок не беремо) облицювання
дверей повинне витримувати не тільки
значні перепади температур, але і вплив
атмосферних опадів, а також УФ променів. Отже, для дверей, які стикаються
з вулицею, категорично не рекомендується
використовувати для оздоблення дерево
стружкових матеріалів (ДСП, МДФ тощо),
навіть при наявності ПВХ покриття. Вони
не переносять впливу вологи і під снігом
і дощем швидко стануть непридатними.
Гідну відсіч волозі зможе надати молоткова покраска. Найкраще в наших суворих
умовах використовувати саме цей вид захисного покриття.
Облицювання з вініпласту також добре
протистоїть атмосферним опадам, але воно
не досить морозостійке – вже при –20ºС цей
матеріал стає крихким і погано протистоїть навіть незначним механічним пошкодженням. Вишуканий зовнішній вигляд
і відмінний захист від вологи дверному
полотну зможуть забезпечити водостійкі
корабельні панелі з дуба, вільхи, горіха,
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сосни. З таким облицюванням двері будуть
виглядати, як ніби виготовлені з масиву
натурального дерева, але слід врахувати,
що за красу і надійність доведеться і заплатити відповідно.
Дверні замки. Важко уявити вхідні
двері без двох-трьох замків. Саме ці механізми на 60% забезпечують захисні функції конструкції. Тому, вибираючи вхідні
двері для приватного будинку, необхідно
особливу увагу приділити замкам. Двері
повинні бути обладнані відразу двома
різнотипними врізними замками, найчастіше сувальдними і циліндричними.
Але зустрічаються хрестоподібні і дискові запірні пристосування. Ми не будемо
обговорювати тему електронних замків,
а розглянемо тільки механічні варіанти
замкових механізмів.
Головним елементом будь-якого замку
є ригель (по-простому – засув). Саме він не
дає можливості відчинити зачинені двері.
Для зловмисників засув є основною перешкодою, блокує несанкціонований доступ
у помешкання. Якісні і дорогі врізні замки
для вхідних дверей оснащуються ригелями
із загартованої високоміцної сталі. Найчастіше вони мають циліндричну форму і можуть вільно обертатися навколо своєї осі,
тому перепиляти їх немає можливості. При
замиканні дверей ключем ригель входить
до спеціальної форми отвору в металевій
коробці, що знаходиться суворо навпроти
нього. Двері в прикритому стані фіксуються
з допомогою підпружиненої засувки. Рух
засува здійснює поворотний кулачок, виготовлений із загартованої сталі. А безпосередню команду до дії кулачку дає ключ,
який вставляється в «секретний» механізм.

Металопластикові вхідні двері

Відмінною альтернативою металевих
вхідних конструкцій є двері з ПВХ профілю. В даний час вони широко використовуються в малоповерховому будівництві
та характеризуються міцністю, довговічністю і естетичним зовнішнім виглядом.
Але головне – вони дозволяють вирішити
проблему утворення конденсату. Деякі вва-
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жають, що дані двері недостатньо надійні,
але ці побоювання не завжди виправдані.
Вся справа в тому, що проникнути в приватний будинок недоброзичливці можуть
через ті ж вікна. Тому ваші міцні металеві двері навіть ніхто не буде чіпати. Ось
і виходить, що застосування металевих
дверей не завжди виправдано. Про те, як
вибрати вхідні вуличні двері в приватний
будинок, виготовлені з металопластику,
піде мова далі.
Відразу варто зауважити, що технологія
виробництва ПВХ вікон і дверей схожа,
проте по своїй конструкції ці вироби істотно відрізняються. Оскільки до надійності
і безпеки вхідних дверей пред’являються
підвищені вимоги, то вони виготовляються
з особливо міцного профілю з використанням армування сталевими профілями.
Дверна коробка і полотно. Дверна рама гарних вхідних ПВХ дверей виготовляється з п’ятикамерного профілю
товщиною не менше 70 мм. Посилення
конструкції здійснюється за допомогою
металевого армуючого каркаса прямокутного або складного перерізу, розташованого по внутрішньому периметру рами.
Він має надійні кутові кріплення, що забезпечують жорсткість рами. Наявність
каркаса дозволяє обладнати двері потужними петлями і надійними зламостійкими
замковими механізмами. Замовляючи таку
конструкцію, обов’язково зверніть увагу на
профіль: кількість камер не повинна бути
менше п’яти. Конструкція дверного полотна також включає в себе раму з металевим
каркасом жорсткості. В якості заповнювача
двері комплектуються не звичайним склопакетом, як у вікнах, а з триплексом або
броньованим склом. Таке рішення сприяє
забезпеченню безпеки і захисту від механічних пошкоджень. По периметру дверей
та рами обов’язково розташовується гумовий ущільнювач для тепло- і гідроізоляції.
Для більшої надійності рекомендується
вибирати зовнішні двері з площею скління,
що не перевищує третини площі полотна
(нижня частина глуха, верхня – зі склом).
Фурнітура. Елементами фурнітури

вважаються петлі, замок і ручка. Двері обладнуються мінімум трьома протизнімальними петлями, здатними витримувати
велику вагу дверей (50–70 кг). Стандартний
комплект включає один замок з багатоточковим механізмом. Замки цього типу, крім
основної точки замикання (місце повороту
ключа), приводить в дію розташовані по
периметру потужні ригелі з високоміцної
сталі. Ці елементи захищають двері від
злому і забезпечують щільне прилягання
стулки до рами. Опціонально можна оснастити двері додатковим коротким замком
(з однією точкою замикання). Двері також
рекомендується оснастити доводчиком,
щоб важка стулка не стрясала всю конструкцію при необережному закриванні.
Переваги вхідних ПВХ дверей: відмінна герметичність конструкції, що забезпечує чудові шумо-, гідро- і теплоізоляційні характеристики; висока стійкість
до різноманітних агресивних чинників
(температурних перепадів, вологому середовищі, УФ променів, хімічних речовин);
простота догляду (легко миється за допомогою чистячих (неабразивних) засобів;
різноманітність дизайнерських рішень
(різні конструкції і колірні варіанти декору); доступна вартість; простота монтажу.
Зламостійкість. Кожні вхідні двері
належать до певного класу безпеки. Хоча
сертифікують свої вироби тільки серйозні
і відповідальні виробники. Зламостійкість
дверної конструкції визначається випробуваннями. I клас – такі двері можна
легко і швидко розкрити за допомогою
ручного обладнання; II клас – конструкція
здатна захистити від злому за допомогою
простого електроінструменту. Більшість
вхідних вуличних дверей належать саме
до цієї категорії; III клас – масивні двері
з подвійною сталевою обшивкою зовні, які
підсилені додатковими елементами у всій
конструкції. Для злому потрібно близько
півгодини часу і потужна (до 500 Вт) болгарка. Порада: вибираючи вхідні двері,
поцікавтеся, хто і де їх виготовив, а також
дізнайтеся, чи пройшла дана продукція
офіційну сертифікацію на зламостійкість
і який клас їй присвоєно.
За словами регіонального менеджера компанії з виробництва та встановлення металопластикових конструкцій
ТОВ «ІнтерПласт» Сергія Русілова, якщо
ви все ж таки зупинили свій вибір на металопластикових дверях, то, в першу чергу,
потрібно звернути увагу на саму якість
збірки дверей.
«А саме на якість петель та фурнітур,
а також профіля, щоб він був міцний і міг
служити відповідно до свого терміну придатності. Адже двері частіше використовуються і мають властивість швидко зношуватись, тому потрібно звернути увагу саме
на вищевказані моменти. Також важливим
елементом є теплоізоляційні властивості
дверей. Наприклад, не рекомендується
робити алюмінєвий поріг, так як він пропускає холод та мороз», – розповів Сергій
Русілов.

Висновок

Відповісти однозначно на питання про
те, які вхідні двері кращі для приватного
будинку, звичайно ж, неможливо. На вибір
впливають багато факторів: фінансові можливості покупця, його особисті переваги,
особливості будинку, кліматичні умови
регіону проживання і т. д. Однак існують
обов’язкові базові вимоги, орієнтуючись
на які, можна вибрати надійні і довговічні
двері, які зможуть не тільки перетворити
будинок у справжню фортецю, але і стануть
його візитною карткою.

12

WWW.20MINUT.UA

Середа, 22 серпня 2018

Зі святом

Прийміть вітання з нагоди всенародного свята

Дня Незалежності України

Бажаю нових успіхів у вирішенні
нашого спільного головного завдання побудові заможної демократичної
процвітаючої України.
З повагою начальник КП "АТП- 0628"
Колесник Сергій Володимирович

З нагоди
Дня Незалежності
нашої держави
бажаємо вам міцного здоров’я, великого
родинного щастя, миру, взаєморозуміння,
злагоди та добробуту.
Нехай кожен день вашого життя буде
сповнений радістю, теплом і новими
здобутками, а ваші добрі справи примножать
славу рідної України.

Магазин «Добрий Господар»
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70
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Зі святом

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ, ЖАЛЮЗІ, БАЛКОНИ, МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ

Вітаємо вас із загальнонаціональним святом —

Днем Незалежності України!

Дорогі краяни!

Від імені дружного колективу державного підприємства "Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації" (ДП "Житомирстандартметрологія") щиросердно
вітаю Вас з Днем Незалежності України.
Бажаю міцного здоров’я, родинного щастя, злагоди, миру і любові.
Нехай кожен день Вашого життя повниться радістю, теплом і
новими здобутками, а добрі справи множать славу рідної України.
Зичу Вам щедрої долі, надії та непохитної віри у
власні сили і світле майбутнє нашої держави!
Процвітання Вам і бадьорості духу, дорогі
земляки, впевненості у завтрашньому дні,
добробуту в сім’ях і в нашій любій Україні!
З повагою
Генеральний директор
ДП "Житомирстандартметрологія" Л. П. Данчук

Бажаємо, щоб з кожним роком це свято додавало
всім нам наснаги і впевненості в нашому майбутньому.
Бажаємо миру і злагоди у ваших родинах, міцного
здоров'я, щастя і благополуччя.

вул. Київська, 16, тел.: 46-05-45, (093) 61-18-777, (098) 02-52-777
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Політична арена

Вилкул: Из-за того, что Супрун сорвала
закупку лекарств, умирают дети - врачи
требуют уволить главу Минздрава
Ситуацию с развалом медицины уже
миллионы людей
называют «Супруномором»
Один из лидеров украинской
оппозиции Александр Вилкул
на странице в Facebook прокомментировал информацию главы
комитета ВР по здравоохранению Ольги Богомолец о том, что
в МОЗ готовятся к увольнению
врачей клиники «Охматдет»:
«Доктор-Смерть считает, что
врачи клиники «Охматдет», на
руках которых умирают дети
из-за отсутствия лекарств, нарушили корпоративную этику, когда сообщили родителям
о том, что медикаментов для
лечения просто нет. Медики
выступили с острой критикой
главы Минздрава. В результате
им вынесли выговоры для того,
чтобы иметь основание для их

дальнейшего увольнения».
Вилкул подчеркнул: «Супрун
четко выполняет план по сокращению населения нашей страны
до 10–15 миллионов:
– она закрывает больницы;
– выгнала более 60 тыс. врачей за границу;
– сорвала закупку медикаментов, а у тех лекарств, которые
все-таки прибывают, заканчивается срок годности».
По данным Ольги Богомолец,
«бюджетные деньги государство
заплатило еще год назад, а медикаментов нет. В «Охматдет»
из заказанных 80 наименований
получили только 3!».
Вилкул отметил: «Более того,
Супрун просто издевается над
нами, делая посты, что «можно
мочить манту», в то время, как
от отсутствия лекарств умирают
дети, в стране растет смертность,
к нам вернулись эпидемии давно забытых болезней, катастрофически растет заболеваемость
туберкулезом, корью и др.».

Он акцентировал: «Я провел много встреч с людьми, они
требуют, чтобы Супрун понесла
наказание за уничтожение народа, которое люди открыто называют «Супруномором». После

победы на выборах мы отменим
эти чудовищные эксперименты –
медицинскую, образовательную
и пенсионную «реформы»».
Оппозиционер не раз выступал с острой критикой и. о.

минис тра здравоохранени я
Супрун, результатами «работы» которой стали отсутствие
элементарных вакцин, закрытие
больниц, полный провал в вопросах профилактики и ранней
диагностики тяжелых заболеваний, опасная вспышка кори,
рост заболеваемости туберкулезом, ботулизмом и другими
болезнями, о которых десятилетиями в Украине никто даже
не слышал.
Ранее Вилкул потребовал
от спикера Рады вынести в зал
проект постановления № 5642
об увольнении Супрун, который Вилкул вместе с коллегой
и однопартийцем Игорем Шурмой зарегистрировал еще в январе 2017. Комитет Верховной
Рады поддержал проект этого
постановления об увольнении
Супрун.
Также вместе с однопартийцами Вилкул обратился в Конституционный суд по отмене
медицинской реформы.

Затримка пенсій в Україні: чи вчасно
пенсіонери отримають гроші восени
Аліна Бойко

Наприкінці липня
2018 р. Пенсійний
фонд не зміг своєчасно виплатити пенсії
українцям.
Він був змушений звернутися за позикою в Державне казначейство, оскільки нестача коштів
у самому фонді складала більше
4 млрд гривень.
На середину серпня проблема з затримками була вирішена.
Заступник голови Стратегічної
групи радників при Кабінеті
Міністрів України Павло Кухта
аналізує, чи треба українцям остерігатися нових проблем з Пенсійним фондом.
«Пенсійний фонд пояснює
затримку касовими розривами:
кошти на виплату пенсій фонд
отримує від єдиного соціального
внеску. Якщо кошти від ЄСВ надходять у бюджет із запізненням,
це одразу відбивається і на роботі
Пенсійного фонду. Касовий роз-

рив – насправді основний фактор, який вплинув на ситуацію:
десь гроші прийшли раніше,
десь – пізніше. Можливо, свою
роль зіграли незначні помилки
з плануванням по датам (від затримок пострадали виключно
українці, які отримують пенсію
з 22 по 25 числа кожного місяця –
VoxConnector)», – зазначає заступник голови Стратегічної групи
радників при Кабінеті Міністрів
України Павло Кухта.
Другий фактор, який міг «допомогти» у виникненні проблеми – це військові пенсії. Вони в цілому вищі за середні українські
пенсії, а значить, за їхній рахунок
значно збільшується необхідна
сума виплат. Це створює певний
фінансовий тиск на Пенсійний
фонд. В цілому ж затримка виплати пенсій, що налякала українців у липні, – просто питання
балансування доходів із витратами, причому доходи у Пенсійному
фонді на даний момент є вищими
від запланованих. Але, очевидно,
трохи не вистачило коштів, щоб
своєчасно все покрити.
«Варто відзначити, що є певна проблема, пов'язана з нашими
міжнародними партнерами. За

умовами програми МВФ Україні потрібно заморозити рівень
дефіциту: він не повинен рости.
Відповідно, дуже важливо, щоб
Пенсійний фонд вклався в свій бюджет і не вимагав від Міністерства
фінансів більше, ніж закладено
у плані. Я сподіваюся, що виплати
пенсій не стануть проблемою наступного місяця. В основному це
залежить від стану економіки та
ризиків – до повторення ситуації

може призвести нова затримка
надходжень від ЄСВ», – заступник
голови Стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів України
Павло Кухта.
Найкращий спосіб запобігти
виникненню подібних проблем
у майбутньому – це продовжити
програму МВФ. Якщо найближчим часом не буде узгоджене
отримання чергового гранту,
у держави можуть виникнути

нові труднощі, в тому числі
і з Пенсійним фондом.
Нагадаємо, із 21 липня в Житомирі та низці інших міст спостерігалась затримка з виплатою
пенсій. В «Укрпошті» пояснювали,
що виплати пенсій затримуються
через технічні питання в Пенсійному фонді.
Матеріал підготовлено
у рамках співпраці
з проектом "Voxconnector".
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Важливо

ГО спортивна асоціація “Молода сила”
виховує екологічну свідомість житомирян
Аліна Бойко

Небайдужі до навколишнього середовища влаштували
суботник та прибрали побутове сміття
вздовж найбільш недоглянутої території
Богунського кар’єру.
Ініціаторами толоки стала ГО
«Спортивна асоціація «Молода
сила».
«У Житомирі є два кар’єри:
Соколовський та Богунський, де

дійсно нормальна, чиста вода,
яка не цвіте влітку. Житомиряни
полюбляють відпочивати тут. Як
виникла ідея прибрати територію
Богунського: тиждень тому ми
приїхали сюди, побачили безлад,
гори сміття, люди прямо лежать
в смітнику. І, на жаль, не побачили
жодного сміттєвого контейнера,
куди люди могли б викидати непотріб. Тому в нас виникло бажання
приїхати сюди, прибрати територію та показати приклад іншим,
що треба за собою залишати чистий простір»,– розповів голова громадської організації «СА «Молода
сила» Олег Малиновський.
Але проблема не тільки у тому,
що звичайні люди не прибирають
за собою сміття. Це є також про-

блемою місцевої влади, яка ніяк
не реагує на стан прибережної
території Богунського кар’єру.
«Я хочу звернутись до міської

влади, аби на території Богунського кар’єру встановили сміттєзбірний майданчик, який би влітку
обслуговувався. Звертаюсь, аби

Сергій Іванович Сухомлин взяв
дане питання під особистий контроль. Хочемо закликати житомирян наслідувати наш приклад,
показати, що ми небайдужі до
навколишнього середовища та до
свого міста. Також показати своїм
дітям приклад, пропагувати відповідальність людини перед природою. Я впевнений, що ці люди,
які бачили, що ми тут прибирали,
будуть вести себе по-іншому і не
кинуть сміття після себе”, – переконаний Олег Малиновський.
Громадським активістам вдалось
очистити чималу територію пляжу
та вивести приблизно 100 мішків
сміття. Кожного гріло приємне відчуття того, що він зробив корисну
для себе і суспільства справу.

Рейдерські захоплення
повертаються на Житомирщину?

Істерія навколо нібито незаконного розширення житомирського
заводу з виробництва будівельних
матеріалів у селі Довжик, який
належить ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ», роздута силами псевдоактивістів. Відвертий фарс так
стрімко тиражується та поширюється, що вочевидь проглядається
замовність здійнятого галасу. Хто
фінансує затіяну комедію та кому
завадило стабільно працююче
підприємство з виключно українським капіталом, яке забезпечує
легальною роботою із достойною
зарплатнею сотні житомирян та
сплачує мільйони гривень по-

датків у бюджет? Нарощування
підприємством виробничих потужностей стало кісткою в горлі
тим, хто звик діяти нахрапом, як
у бандитські 90-ті, які схоже, що
повертаються. Спочатку «вбивають» в голови неправдиву інформацію, слідом – організовують
натовп, залякування працівників щоденними пікетами, а потім
з’являється людина, яка може «все
порєшать» – тільки вже за свою
долю в підприємстві, – сценарій відомий, це все вже було. І, вочевидь,
на це й розраховано – поки хтось
важко працює, ледарі та псевдоактивісти мітингують.

ДО УВАГИ
СПОЖИВАЧІВ!

Їх маніпуляції розраховані на
викривлення громадської думки.
Зрозуміло, що їх цікавлять не
документальні обґрунтування
будівництва та діяльності підприємства, а власний далеко не
шляхетний інтерес, підтриманий
тими, кому закортіло відхопити
земельну ділянку та хто спить
і марить відтяти її у законних
власників.
Чого домагаються горе-пропагандисти, б’ючи себе в груди?
На чому ґрунтуються звинувачення активістів? Вирубка лісів
та викиди виробництва? Так підприємство ще у 2015 році набуло
власність на земельну ділянку,
яка вже була частково забудована
та повністю звільнена від дерев.
Щодо екологічної безпеки заводу,
збудованого 2017 року за надсучасними європейськими взірцями,
так тут технологія виробництва
якраз і передбачає дотримання
світових стандартів ергономічності
та екологічності як для персоналу,
так і для довкілля. Тож натяки на
нібито «токсичність» виробництва
та «викиди» виглядають щонайменше безпідставними, якщо не
сказати безглуздими.
Поки одні влаштовують пустопорожні свистопляски під парканом, за воротами підприємства

робітники працюють. Серед них
багато тих, хто повернувся після довгих років заробітчанства
до своєї родини, отримавши
змогу заробляти в себе на Житомирщині. Чимало й тих, хто
учора виконував громадянський
обов’язок у зоні АТО, а сьогодні
отримав можливість не тільки
працювати на виробництві, а й
допомагати своїм бойовим побратимам. Адже
«АСКОНА-ПІВДЕНЬ» від
самого початку військових дій на Сході активно
допомагає українській
армії у той час, коли псевдо-активісти, прикриваючись патріотичними
гаслами, підсобляють
рейдерам відвойовувати стабільно та прозоро
працюючі підприємства.
Працівники так коментують притягнуті за вуха
звинувачення та «вимоги»
пікетувальників: «Балабонити за гроші – не мішки
ворочати і не Батьківщину захищати там, де зараз
гаряче!».
І тільки свідомим,
мислячим житомирянам
вирішувати, хто реально приносить добробут

у їхні міста та села відрахуваннями до бюджету, Пенсійного
фонду, стабільною роботою та
гідними заробітками. Адже саме
цивілізований розвиток підприємництва будує Європу в своїй
правовій державі, де закон один
на всіх! Саме за великими виробництвами розквіт України!
Автор Ксенія Алісова

Відключення води в Житомирі знову переноситься. 27 - 29
серпня місто буде з водою, - повідомляє КП "Житомирводоканал". У зв’язку з технічними складнощами, зупинка водопостачання, запланована на 27.08.18 - 29.08.18, буде перенесена
на найближчі дати, про що буде повідомлено додатково.
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Актуально

27 років незалежності:

ЦИФРИ ТА ФАКТИ
24 серпня 1991 року
у Києві було ухвалено
історичний документ – Акт проголошення незалежності
України.
Юридично наша держава
стала самостійною, але фактично – лише в останні роки. Які
тенденції панують в економіці й
суспільстві сьогодні, аналізував
Центр громадського моніторингу
та контролю.

Економіка

У другому кварталі 2018 року
реальний ВВП України зріс на 3,6%
порівняно з минулим роком. Економісти кажуть, що такий вплив
має зростання торгівлі з Європою.
Через майже 4 роки дії Угоди
про Асоціацію з ЄС 42% українського експорту припадає на
Європу. У списку товарів – 366 позицій, серед яких такі несподівані,
як лижне обладнання чи равлики.
За даними Мінекономрозвитку,
Україна є одним із найбільших
постачальників курятини, яєць,
соняшникової олії та вершкового
масла до країн Євросоюзу.
При цьому Україна постійно
зменшує товарообіг з Росією. Як
відомо, 2015 року ми повністю
відмовились від російського «блакитного палива». І за рішенням
стокгольмського арбітражу «Газпром» повинен сплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол. компенсації
у «транзитній» справі.
На думку голови Ради Національного банку України Богдана
Данилишина, аби прискорити
економічне зростання, потрібно
«завершити реформи стосовно
створення ринку землі, оздоровлення фінансового сектора, протидії корупції та приватизації».

антикорупційне бюро України та
Національне агентство з питань
запобігання корупції. Незабаром
також буде сформовано Вищий антикорупційний суд, що експерти
вважають одним із найбільших
досягнень цього року.
«Хотів би окремо наголосити,
ми його (закон про Вищий антикорупційний суд, – ред.) приймаємо не для МВФ, як дехто може
подумати. Ми його приймаємо
і не для Венеційської комісії. Не
для Ради Європи, не для ЄС чи
для США. Ми його приймаємо
для України», – прокоментував
рішення Петро Порошенко.
Активно впроваджується реформа децентралізації, завдяки
якій місцеві громади отримали
гроші для розвитку. Наразі створено 750 об’єднаних територіальних громад. За даними уряду, цього року реалізується 477
локальних проектів на суму понад
4 млрд грн. В основному – з енергоефективності, будівництва доріг,
шкіл, садочків та медзакладів.

Суспільство

Відродження національної
ідентичності, відмова від радян-

їнські передачі.
З 2014 року в Україні заборонені комуністична партія і тоталітарна символіка. За даними
Українського інституту національної пам’яті, декомунізація майже
завершена. За 4 роки було відновлено понад 300 історичних назв
міст і сіл, перейменовано понад
50 тисяч вулиць та площ, скинуто майже 2,5 тисячі пам’ятників
тоталітарним вождям.
Українці відкрили для себе
Європу. У 2017 році ЄС лібералізував візовий режим із Україною.
Громадяни із біометричними закордонними паспортами змогли
подорожувати у 30 країн Європи
без віз. За рік цією можливістю
скористалися понад мільйон
українців.
Зміна суспільних настроїв дозволила також почати об’єднання
українських православних вірян.
Уже восени Вселенський Патріархат може ухвалити рішення
про надання українській церкві
автокефалії. За словами експертів, це нарешті нівелює вплив
Москви й відновить історичну
справедливість.
«Доля української церкви

Реформи

Питання реформ одне з найактуальніших в українському суспільстві. З 2014 року влада почала
оновлення майже у всіх сферах
життя: освіті, медицині, обороні,
правоохоронній та судовій системі. З’явилася нова патрульна
поліція і Верховний суд (вперше
в історії сформований на основі
відкритого конкурсного відбору).
ЗСУ перетворились на потужне
професійне військо і зайняли 8-му
сходинку серед армій Європи.
Було створено антикорупційні
органи: Спеціальну антикорупційну прокуратуру, Національне

ського минулого, європейські
демократичні цінності – це те,
чим живе українське суспільство
сьогодні. Від музики, книжок
і фільмів і аж до релігії. За даними Нацради з телерадіомовлення,
завдяки мовним квотам сьогодні
40% радіоефіру складають українські пісні і 75% телеефіру – укра-

вирішується не у Москві чи Константинополі, а у Києві. Якщо
раніше розлам між церквами був
адекватним суспільному розламу
щодо історії та культури, то зараз
у цьому сенсі суспільство більш
консолідоване на фоні конфлікту
з Росією», – переконаний релігієзнавець Віктор Єленський.

Міжнародна підтримка

У березні 2018 року на офіційному сайті НАТО з’явилась інформація про те, що Україна стала
аспірантом Альянсу, а в червні
Верховна Рада ухвалила закон
про нацбезпеку, в якому закріпила
прагнення України до членства
в ЄС та НАТО.

Зі свого боку Захід незмінно
підтримує Україну на шляху
реформ та зміцнення обороноздатності. США та ЄС непохитні
у продовженні економічних санкцій проти РФ за її агресію щодо
України.
«Це, поза сумнівом, свідчить
про те, що світ лишається солідарним в оцінці дій Росії у Криму і на
Донбасі й прихильно ставиться до
України», – переконаний експерт
«Групи стратегічних і безпекових
студій» Сергій Герасимчук.
Сьогодні в активі Києва – унікальні американські протитанкові
ракетні комплекси «Джавелін»,
погоджені 1 млрд фінансової допомоги від ЄС та 250 млн оборонної
підтримки від США. Аналітики
впевнені, що успішні реформи
разом із потужною міжнародною допомогою здатні зробити
Україну міцною та конкурентно
незалежною державою у світі.
Матеріал Центру
громадського моніторингу
та контролю

17

WWW.20MINUT.UA

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНОГО
ПРОФИЛЯ. РАБОТА В ОФИСЕ 3-8 ЧАСОВ В ДЕНЬ.
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД + ПРЕМИИ. ОБУЧАЕМ.
0988219246;0631326288
• Вантажник. Можливо без досвіду роботи (навчаємо).
З/п від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо
житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

ВАНТАЖНИКИ НА ГРИБНЕ ВИРОБНИЦТВО В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 25/7 ДНІВ. ЖИТЛО
НАДАЄТЬСЯ. З/П 7000-8000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР

1. РОБОТА
1.1. Пропоную
• Автомобільний завод (Закарпаття) запрошує операторів виробничої лінії з навчанням, наданням житла. ЗП
8-12 тис. грн. 0677477060

БАРМЕН В РЕСТОРАН. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
• Будівельники ріізних спец-й запрош. в Бельгію, житло 9
600 грн./міс., офіц. робота, з/п від 320 грн./год.Ліц.№1008
від 09.09.16р., МСПУ. 0680304811,0979204228.

• В ЧЕХІЮ НА КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД НА РОБОТУ СІМЕЙНІ
ПАРИ ТА ЖІНКИ (НЕ ПИТУЩІ). НАКАЗ МІН. СОЦ. ПОЛІТИКИ №71 ВІД 22 СІЧНЯ 2018 Р. 0989652657

Бізнес

Середа, 22 серпня 2018

• Вантажники на постійну роботу в м.Київ. Склад, позмінний графік роботи. ЗП від 10 500 грн. Іногороднім
надається житло. 0673201886,0930351727,0667583958

ВАНТАЖНОМУ СТО В КИЄВІ: АВТОСЛЮСАРІ, МЕХАНІК-ЗАПЧАСТИСТ, ХОЛОДИЛЬЩИК! ЖИТЛОМ
ЗАБЕСП., ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, З/П СВОЄЧАСНО! 0673444243
• Виробнику с/г техніки, Одеса: оператор верстатів з
ЧПУ, газорізальник, пилщики, стропальник, токар, ін.
Навчаємо. Житло. 0504927524

ВІЗИ В США, АНГЛІЮ, КАНАДУ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРОМАДЯНСТВО ЄС (РУМУНСЬКИЙ, УГОРСЬКИЙ ПАСПОРТ-БЕЗВІЗОВИЙ
ВЇЗД В АНГЛІЮ, КАНАДУ, США. КОНСУЛЬТАЦІЇ З
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ЧЕХІЇ. 0988411015(WHAT
SAPP),0994313922(ВАЙБЕР)

В зв'язку з відкриттям

нового закладу

ПОТРІБНІ:

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

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

Тел.: 097-705-20-96, Лілія Михайлівна
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• ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ В,С,Е, НА ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР, КРАН, АВТОГ. ТРЕБОВАНИЯ: О/Р УСЛОВИЯ
РАБОТЫ: ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ. ВОЗМОЖЕН ВАХТОВЫЙ
ГРАФИК. ЗП ОТ 10 000 ГРН. 0677923324
ВОДІЇ КАТ. С+Е. ВІДРЯДЖЕННЯ В ЄВРОПУ. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ВІД 2 МІС. БАЖАНО С ДОСВІДОМ РОБОТИ.
З/П ВІД 50.000-60.000ГРН. 0985820766,0990298473.
ВОДІЇ КАТ. СЕ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА СПІВБЕСІДОЮ.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ХОРОШІ УМОВИ
РОБОТИ. 0939002020,0685613580
• ВОДІЇ КАТЕГОРІЙ С, Е НА МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ПО УКРАЇНІ. (067)3326330,(095)8742170
• ВОДІЙ НА МАЗ САМОСКИД 20 ТОН. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
650 ГРН В ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ЖИТЛОМ. ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ ЗА 0672334242
• Высокооплачиваемая работа в Польше, Чехии, Израиле для всех. Такого еще не было: Оформление и проезд
за наш счет. З/п от 20 000 до 60 000 грн. 0685859090
• Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної
машини на роботу в м. Київ. Висока заробітна плата.
Надаємо житло. 0673417292

• ДУ "ЖИТОМИРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№4)" ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ
ДЕРЖ. КРИМІН.-ВИКОН. СЛУЖБИ УКР. НА ПОСАДИ
РЯДОВОГО ТА МОЛОДШОГО НАЧАЛЬНИЦ.СКЛАДУ
(БЕЗ УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ). ЗП ВІД 7000 ГРН.
М.ЖИТОМИР, ПРОСП. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 172 0982362752
ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ НА РОБОТУ В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ: 23/7 ДНІВ. ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ. З/П 6000-7000 ГРН. 0967877394,ОЛЕКСАНДР
• ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ЩОДО РОБОТИ В УГОРЩИНІ, ПО БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТАМ, ОФОРМЛЕННЯ
ВНЖ НА 2 РОКИ, СУПРОВІД, З/П 17000-25000ГРН,
БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ, ОБІДИ 0971472785;
0730101034 (VIBER)
• Київській охоронній фірмі потрібні охоронці , жінки та чоловіки.Вахта 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата
своєчасно,безкоштовне проживання. 0971733982
• Ковка та ковані елементи по оптовим цінам. Доставка по всій Україні. Сайт: KOVOSVIT.NET.
(096)6406564;(044)3792466.
• Кредитный специалист с доходом 8 000 – 10 000 грн.
Работа на отделении. Беспл. обучение. Офиц. оформление. Отправь резюме newcredit.education@gmail.comили
звони 0675765224,0660665424

КУХАР (ХОЛОДНИХ ЦЕХ). ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ,
ГІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ В КАФЕ
АФРОДИТА. ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ХОРОШИЕ 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
МУЛЯРИ (КАМЕНЯРІ) ТА БЕТОНЯРІ. ЗАРОБІТНА
ПЛАТА ВИСОКА (ВІД 20000 ГРН). РОБОТА В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЖИТЛО НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНО.
0503100753
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• На вир.буд.сумішей в Київ: фасувальники, пакувальники,
різнороби, водії, оператори, електрик. ЗП від 10000 грн.
Житло. 0730569259
• Найбільша в Укр. мережа готелів "Reikartz Hotel Group"
запр. на роботу: офіціантів, охоронців, кухарів, покоївок/
мийників посуду. У нас: достойна оплата, повний соцпакет,
можливість кар. росту та дружній колектив 0672178663
• Одеса. Маляр по металу, машиніст крану, вантажник,
слюсар-ремонтник/-сантехнік/-складальник, зварювальник.
Житло б/к. 0504927524
• Оператор виробничої лінії в м.Львів та в м.Ужгород
(чоловік/жінка без досвіда роботи). Зарплата від 8000
грн, житло, соц.пакет. 0952915556;0974304077;073401
7393(Анна)

• ОПЕРАТОР НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ YAZАKI. З/П
ВІД 8700 ГРН. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПРОЇЗД. ЛЬГОТНЕ ХАРЧУВАННЯ. ВИПЛАТА ПІДЙОМНИХ - 1500 ГРН. ДОСВІД
РОБОТИ НЕ ОБОВ`ЯЗКОВИЙ. 0632561917
• Офіц. робота в Європі. Польща, Латвія, Чехія, Фінляндія.
Житло б/к.З/П 14000-52000. Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15.
0979391431,0662731011

ОФІЦІАНТИ В РЕСТОРАН. ХОРОШІ УМОВИ РОБОТИ.
0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
• Офіційно: Польща, Чехія. Будівництво,промисловіст
ь,водії,готелі,ресторани, догляд,фабрики. Візи.Л.МСПУАВ585242-24.09.12. 0508316355
• Охоронник, зп 7400 грн. за місяць. Вахтовий метод
роботи. Проїзд та проживання за рахунок фірми. Довідки
за 0730230982
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• ОХОРОННИКИ Ч/Ж НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В ОХОРОННУ ФІРМУ. ВАХТА, ПРОЇЗД ТА ПРОЖИВАННЯ ЗА
РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА. З/П ЗА СПІВБЕСІДОЮ.
0968689080,0983155059
• ОХОРОННИКИ ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ, ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ І ДОСТАВКА НА МІСЦЕ РОБОТИ ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
0952872944;0677869928
ОХОРОННИКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
СОЦ.ПАКЕТ, ЯКІСНІ УМОВИ ПРАЦІ. З/П 5000-8000ГРН.
ЗА ВАХТУ, НАДАЄМО ХАРЧУВАННЯ ТА ЖИТЛО. 097
6064072,0682572853,0673509395
• ОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ "G4S" ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ
НА ВАХТУ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. ГРАФІК РОБОТИ:
15/15, 30/15, ЗМІНИ ПО 12 Г. ОФІЦ. ПРАЦ-НЯ, ЖИТЛО,
ФОРМА, ХАРЧ., КОМП. ПРОЇЗДУ. ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАТРИМОК! 0952261010,0932261010,0972261010
ОХОРОНЦІ (ЧОЛ. ТА ЖІН) НА ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ
РОСАВА. ВАХТА В М. БІЛА ЦЕРКВА. Г/Р- 15/15, 30/15.
З/П ВІД 8000 ГРН/МІСЯЦЬ. ЖИТЛО ТА СПЕЦОДЯГ
НАДАЄМО. ПРОЇЗД КОМПЕНСУЄМО. 0679110959,
0503586564 ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
0502396115

ОХРАННИКИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ. Г/Р 1/2 СУТОК, СМЕНА
300-400ГРН. БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ, ПОДВОЗ.
0985500514,0935500514
• Охранники требуются для охраны объектов по Киеву и области. Вахта: 20/10. З/п от 180 - 300 грн сутки.
0674490042
• Пакувальники продукції, ЗП від 8000грн. Оброблювачі
риби,ЗП від 10000грн. Житло,обіди б/к. Київська обл.
0978101848,0509531032

ПЕКАР В ПЕКАРНЮ С. ЖЕРДОВА, 30 КМ ВІД КИЄВА.
ЗП 8000-14000 ГРН. НАДАЄТЬСЯ ЄВРОГУРТОЖИТОК. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ПРОЇЗД ДО МІСЦЯ
РОБОТИ. 0638640537
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ ПОТРІБНІ НА БУДІВНИЦТВО
. ОПЛАТА 40 ГРН/ГОД, РОЗРАХУНОК 2 РАЗА НА МІСЯЦЬ. ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ЖИТЛО НАДАЄТЬСЯ,
РОБОТА В М. КИЇВ, М. ВАСИЛЬКІВСЬКА. 0674675773
• ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. ДОХІД ДО 7000ГРН + ПРЕМІЇ.
0935534391,0679070087(ВАЙБЕР)
ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ХОРОШІ УМОВИ ПРАЦІ, ГІДНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА. ДЕТАЛІ ЗА 0984772267НАТАЛЯМИКОЛАЇВНА
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Робоча група з питань використання майна обласної ради
оголошує конкурс на право оренди нерухомого майна
Організатор конкурсу – комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального
розвитку» Житомирської обласної ради.
Основним критерієм визначення переможців є розмір орендної плати та найкращі
умови подальшої експлуатації об’єкта.
Учасники конкурсу – юридичні та фізичні особи (суб’єкти підприємницької
діяльності).
1. Інформація про об'єкт оренди: нежилі приміщення на першому поверсі в будівлі
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 151, загальна площа 73,00 кв.м, початкова
орендна плата – 15 грн. 07 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.07.17), цільове
призначення – розміщення аптеки, що реалізує готові ліки.
Додаткові умови:
Переможець конкурсу зобов’язується: 1. Провести реконструкцію приміщення
інв. № 16, збільшивши площу до 20 кв.м. Замінити вікна. 2. Облаштувати санітарну
кімнату. 3. Провести ремонтні роботи на суму не менше 250 тис. грн. 4. Після проведення ремонтних робіт виготовити нову інвентарну справу. Усі дії щодо реконструкції
об’єкта оренди мають бути погоджені з власником та виконані відповідно до діючих
норм та чинного законодавства.
2. Інформація про об'єкт оренди: нежилі приміщення в будівлі за адресою: м.
Житомир, вул. Петровського, 5, загальна площа 445,90 кв.м, початкова орендна плата –
3 грн. 62 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.07.17). цільове призначення – розміщення редакції засобу масової інформації, крім рекламного та еротичного характеру.
Додаткові умови:
1. Надати підтверджуючий документ щодо діяльності у сфері ЗМІ.
Учасникам конкурсу надати підтвердження сплати завдатку орендодавцю в розмірі
орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром орендної плати. Договори
оренди укладаються строком на 5 років, якщо орендар не запропонує менший термін.
Переможець конкурсу відшкодовує витрати орендодавцю, пов’язані з проведенням
незалежної оцінки об’єкту оренди, рецензуванням звіту про незалежну оцінку об’єкту
оренди, а також публікації оголошення про намір передати в оренду вказане нерухоме
майно та цього оголошення.
Термін прийняття конкурсних пропозицій – до 13.00 «5» вересня 2018 року включно.
Конкурсні пропозиції приймаються комунальним підприємством «Агенція з питань регіонального розвитку» Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир,
майдан ім. С. П. Корольова, 12, кім. 209.
Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за телефоном 47‑30‑81.
Конкурс буде проведено «20» вересня 2018 року о 10.00 за адресою: м. Житомир,
майдан ім. С. П. Корольова, 1 (ІV поверх).
• ПОМОЩНИК ПОВАРА ПО УЛ. ВАТУТИНА Г/Р 2/2, З/П
250ГРН/ДЕНЬ. ВОЗМОЖНО БЕЗ О/Р . 0974078766

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

• Потрібні люди для роботи на покрівлі, можна без досвіду
роботи. Монтаж ПВХ мембрани, руберойд. 0965737301

• Регіонал. дистриб`ютор франц.ароматів Fleur parfum.
Вигідні умови, вільний графік, 75 вариантів ж/ч запахів.
0990140026;0989489508

• ПП «ЕЛІТБУД-1» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАЛЯРОВ,
ГИПСОКАРТОНЩИКОВ, МОНОЛИТЧИКОВ, СВАРЩИКОВ,
САНТЕХНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ. ЗП ВІД 10 000 ГРН.
0677923324
• Працівники для облаштування цегляної кладки (380 см)
по ціні 600-650 грн куб м., та перегородок по ціні 150 грн
кв.м., на багатоповерхових будинках у м. Києві. Офіційне
працевлаштування. Оплату гарантуємо. 0965453888

ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ЗАПРОШУЄМО НА
РОБОТУ В МАГАЗИН НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
АВРОРА. З/П 5000-6000ГРН. ГРАФІК 4/2. ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 0674028387,0997510866
ПРОДАМ ДІЛЯНКУ, 19 КМ. ВІД КИЄВА,
С.МАЛЮТЯНКА, 9,06 СОТ., З ЕЛЕКТРИКОЮ, ВОДОЮ,
СЕПТИКОМ/КАНАЛІЗ., ІНТЕРНЕТОМ І ПОБУТІВКОЮ.
ТЕРИТ. ОХОРОН., КОТЕДЖНЕ МІСТЕЧКО. НА ДІЛЯНЦІ
САД З МОЛОДИХ ДЕРЕВ, ЯЛИНКИ. ЦІНА 410000
ГРН. 0999137927

РОБОТА НА ЯГІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ«ARTBERRY».
ПОТРІБНІ: БРИГАДИРИ ПОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ,
ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР СОРТУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ
ЯГІД. З/П ВІД 370 ГРН/ДЕНЬ. ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ПРОЖИВАННЯ 0505240655; 0671851353
• Робота. Польща. Ч/Ж/пари (зварювальн, електрики,
будівельники, швеї, покоївки). ЗП від 18000 грн. Нак.
МСПУ286-24.02.17. 0968475954
• Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навчаємо). З/п
від 12000 до 26000 грн. Офіційне працевлаштування.
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 0674969050

АДВОКАТ
ГОЛУБ
Ірина Миколаївна

• надання юридичних консультацій
• складання процесуальних документів
• представництво інтересів фізичних та юридичних
осіб в судах
• трудове право
• сімейне право
• земельне право
• спадкове право
• господарське право
• справи про адміністративні правопорушення
• розробка статутів, положень, колективних договорів
• правовий супровід юридичних осіб

10002, м. Житомир,
вул. Довженка, 45

+38(067)918-59-64
+38(093)345-29-71

• Трактористи, вальники, пилорамники, механіки, звар-ки
в Житом.обл. на лісозаготівлю, з/п висока. 0968919614.

УБОРЩИЦА ТРЕБУЕТСЯ В КАФЕ КАИР. ВСЯ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 0672948342
• Хімчистка,Київ: оператор плямовиводу-8500грн, приймальниця, пом.майстра-7000, майстер трикотажу, портна-16000. Житло б/к. 0952441886
• Швеція (Стокгольм). ЗП 245-630грн/год. Будівельники.
Прибиральники (готелі, квартири, будинки). Л.МТСПАВ519114-28.05.10. 0681026030
• Шукаю працівників на пилораму в с.Левків. 0673911769

2. НЕРУХОМІСТЬ
2.1. Продам 1-кiмнатнi квартири
• Продам, 4 комн., с.Оніікеєво, Маловисківський р-н,
Кіровогрдська обл., 3/3, електроопалення, вода зі скважини, водовідведення, туалет и ванна окремо, 216000грн.,
торг, 0668092981

2.8. Продам Будинки в передмісті
• Продам будинок с. Левків, не далеко, біля центру; поруч ліс, річка; 0.42 га землі. Ціна договірна. 0673911769

2.11. Продам Ділянки в місті
• Продам або здам в оренду земельну ділянку 2 га, чорнозем, окраїна Житомира (р-н Хімволокно). 0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті
• ПРОДАМ УЧАСТОК ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ, ЖИТОМИРСКИЙ Р-Н, ДАВЫДОВСКИЙ, УЛ.КАРЛА МАРКСА.
ЦЕНА 218 579 ГРН. 0680788285

2.16. Здам в оренду
• Аренда и продажа складов. Житомир, Малин, Курне.
Обращаться по номеру 0688492310,0684151147

• 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

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

3. АВТО

• СПІВРОБІТНИК З ДОСВІДОМ РОБОТИ ТОРГОВОГО АГЕНТА. ДОХІД 7500ГРН + ПРЕМІЇ.
0935534391,0679070087(ВАЙБЕР)

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

3.2. Автомобілі. Продам

advocate.golub@ukr.net

• АВТОВИКУП, ІМПОРТНІ ТА ВІТЧИЗН.А/М: АУДІ,БМВ,
ШЕВРОЛЕ,СІТРОЕН,ДЕУ,ФОРД,ХОНДА,МЕРС.,МІЦУБІС
І,ОПЕЛЬ,ТОЙОТА, РЕНО,ВАЗ,ФОЛЬКСВ.,НІССАН, БУДЬЯКИЙ ТЕХСТАН, ПІСЛЯ ДТП ЧИ ПОЖЕЖІ, ІДЕАЛЬНІ,
НЕСПРАВНІ, ПРОБЛЕМНІ, КРЕДИТНІ, ВИЇЗД ДО КЛІЄНА.
(063)2020817,(098)4491775
• ЗАПЧАСТИНИ ДО ВСІХ ВИДІВ БУСІВ І МІНІВЕНІВ В
НАЯВНОСТІ ТА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ (2-7 ДНІВ), НОВІ ТА
Б/В, ГУРТ ТА ВРОЗДРІБ. ВІДПРАВКА ПО УКРАЇНІ. Є СВІЙ
СКЛАД. (097)1521331;(093)2613742;(097)7266640.
• 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
• Викуп авто, дорого, в робочому стані (можливо, неробочі). 0678903718,0687801123.

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ БУДЬ-ЯКИХ МАРОК, В БУДЬЯКОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, НЕ РОЗМИТНЕНІ, ПРОБЛЕМНІ. ДОРОГО. 0976484669,0635852350
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ
ВАС УСЛОВИЯХ, В КОРОТКИЕ СРОКИ. ВОЗМОЖНА
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ, ПОСЛЕ ДТП
АВТОМОБИЛЕЙ. 0962494994ЯРОСЛАВ
КУПЛЮ АВТО В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ: ЦІЛЕ, ПІСЛЯ
ДТП, ПОТРЕБУЮЧЕ РЕМОНТУ, ПРОБЛЕМНЕ, КРЕДИТНЕ, АРЕСТОВАНЕ, БУДЬ-ЯКОЇ МАРКИ. ЕВАКУАТОР.
ШВИДКО. 0980066600,0976646575

3.5. С\Г техніка, та запчастини.
Продам
• КОМБАЙНИ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ "АННА", ПРЕСПІДБИРАЧІ РІЗНИХ МАРОК, ТРАКТОРИ Т-25, Т-82,
ПЛУГИ ОБОРОТНІ, ІНША С/Г ТЕХНІКА, ПОЛЬЩА.
(097)4742211;(097)4742272.
• ПРЕС-ПІДБИРАЧІ, КОМБАЙНИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ,
БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ, КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ ТА ІН.,
МОЖЛИВА ДОСТАВКА, ЧАСТКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ.
WWW.RUSTEXNO.COM.UA, RUSTEXNO@MAIL.RU. (05
0)9242613,(050)5158585,(067)9040066
• С/г техніка: косарки, грабарки, трактори МТЗ, комбайни
зерно- та картоплезбиральні, копачки, плуги, ін. с/г техніка
, доставка. (096)6809590;(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
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення
електронних торгів з продажу предмету іпотеки:

Інформація ТОВ "МГА ГРУП" щодо отримання дозволу
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

1. Об'єкт незаверш. буд. та земел. діл. пл. 0.1493 га, К/№1822086800:03:001:0024
за адресою: Житомирський р-н, с. Слобода-Селець, вул. Лісова, 18. Дата торгів:
14.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №298240;
2. 4-кім квартира заг.пл. 71,6 кв.м., житл. 45,8 кв.м., за адресою: Житомирська
обл., Попільнянський р-н, смт. Попільня, вул. Ватутіна 1а, кв. 10. Дата торгів: 14.09.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №298230;
3. Прим. готелю "Жовтень" №19,20,23,26,27, заг.пл. 73.6 кв.м., за адресою: Житомирська обл., смт. Попільня, вул. Хмельницького Б. 35 а. Дата торгів: 14.09.2018 09:00.
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №297505;
4. Нежитл. буд., відгодівельник, пл. 941,1 кв.м., за адресою: Житомирська обл.,
Новоград – Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Ватутіна 1-в. Дата торгів: 14.09.2018
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №298013;
5. 2-кім квартира заг.пл. 62.7 кв.м., за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 30,
кв. 48. Дата торгів: 17.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №299008;
6. 2-кім квартира, заг.пл. 63.4 кв.м, за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська,18,
кв. 12. Дата торгів: 17.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №298916;
7. Комплекс буд. та споруд заг.пл. 2538.8 кв.м. за адресою: м. Житомир,
вул. Заводська, 4. Дата торгів: 17.09.2018 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua.
Лот №298027.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МГА ГРУП" звернулося до Управління
екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації із заявою видати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
Деревообробне виробництво ТОВ "МГА ГРУП" розташовано за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132. Юридична адреса підприємства: 01133 м. Київ, вул. Генерала
Алмазова, буд. 18/7. На території майданчика підприємства проводяться такі роботи:
обробка та сушіння деревини. На підприємстві встановлене пилогазоочисне обладнання, яке працює ефективно.
Джерелами утворення забруднюючих речовин є: верстати деревообробні, котел
сушарки деревини твердопаливний, місце вивантаження тирси. При роботі устаткування в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: азоту та
вуглецю оксиди, суспендовані тверді частинки (пил, зола).
Для оцінки впливу шкідливих викидів забруднюючих речовин на забруднення
приземного шару атмосфери у відповідності до вимог ОНД‑86 проведено відповідний
розрахунок на ПЕОМ з використанням автоматизованої програми "ЕОЛ Плюс", що
дозволена до використання Міністер-ством екоресурсів.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК,
ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі
СЗЗ не зафіксовано. Існуючи величини викидів від джерел забруднення ТОВ "МГА
ГРУП" пропонується прийняти як нормативні.
Документи подаються на узгодження до ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області та Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА.
Обсяг виконання матеріалів для отримання дозволу на викиди розроблено відповідно до постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 року та "Інструкції про загальні вимоги
до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців".
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди направляти до виконкому Житомирської міської ради за адресою: 10014 м. Житомир,
майдан ім.. С. П. Корольова, буд 4/2 та до керівництва ТОВ "МГА ГРУП".

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

4.3. Інструмент будівельний.
Продам

Інформація щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

• Продам пили стрічкові нові та ремонт б\у (зварювання,
заточка, розводка). Якість гарантуємо. 0962461677

4.22. Столярні вироби,
пиломатеріали. Продам
• Продам пиломатеріали: дошка пола, строгана в шпунт,
столярна дошка (обрізна, не обрізна різних розмірів,
балки, крокви, монтажна рейка, дошки обрішотки, штахетні, дерев`яні відходи з пилорами) з доставкою на дом.
0673911769

6. ПОСЛУГИ
6.1. Юридичні послуги
ENGROUP Є НАЦІОНАЛЬНИМ КОНСУЛЬТАНТОМ НА
РИНКУ ЮРИДИЧНИХ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ, КОРПОРАТИВНОГО, ЗАРУБІЖНОГО І ЦИВІЛЬНОГО 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
УКРАЇНІ . ДО 4-Х ТОН, ДОВЖИНА -5 М. БУДЬ ЯКА
ФОРМА ЗАВАНТАЖЕННЯ 0980066600,0976646575

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

6.17. Послуги. Iншi
• Виготовляємо, реалізуємо опалення для виробництва,
сушильних камер, теплиць, пташників, цехів, складів,
магазинів, ангарів, автомийок, СТО. Монтаж під ключ.
Потрібні дилери, представники. 0666008784,0680450764
• Всі вантажні перевезення. Переїзд? Легко! Вантаж? Надійно! Доставка? Гарантійно! Від 100 кг та понад 20 тонн. Ваше місто, область, регіон, вся Україна.
0686833657,0994033048.
• Котли твердопаливні "Кобзар" надійні, сучасні, прості. Сталь-4 мм, площа 100-300м2. www.frezer.com.ua,
0961059178,0473631062
• Куп. токарську оснастку, верст, лещата, патрони, фрези,
свердла, розгортки, мітчики, різці. оlegsustrikoff@gmail.
com, 0968709687
• Куплю Баббіт Б-16, Б-83 (чушка, лом), припой ПОС-30,40,-61, олово. Терміново, в будь-якому вигляді і кількості.
Дзвоніть, за ціною домовимось. Офіс у м. Кривий Ріг.
0963409983
• 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
• Пасажирські перевезення Рівне-Луцьк Варшава-Люблін
щоденно з АС: Рівне - 04.30; Луцьк- 06.10; Варшава - 08.20;
Люблін-11.40. (099)2861600;(063)8967762;(067)9112004;+
• Повний комплект обладнання мінізаводу для виробництва шлакоблоку: прес шлакоблочний, прес полублоків,
транспортне обладнання і т.п. (067)5669709
• Поршнева група Кострома, гільза, кільця, вкладиші,
вали, р/к. Ориг.з/ч КамАЗ, ЯМЗ, МТЗ, ЮМЗ, ГАЗ. aktivagro.com.ua. 0675702202

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ:
СІМ`Ї, ДІТЕЙ, ШЛЮБУ, КОХАННЯ, САМОТНОСТІ,
БІЗНЕСУ. ВЕЛИКИЙ Д/Р НА ВІДСТАНІ. 0673038478
• Швейне, промислове та побутове обладнання, нове та
б/в. з Європи та Китаю, прямострочні, оверлоки, спецмашини, скорняжні, ВТО, розкрійні, в`язальне, вишивалне та
ін,  з/ч, на складі та під замовдення. Низькі ціни, гарантія,
доставка. 0974475808,0509145584

«ПРЕДСТАВНИЦТВО «СІНОГІДРО КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕТ» має намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської
облдержадміністрації.
Юридична адреса: 01133, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, бульвар Лесі
Українки, буд. 26.Фактична адреса: Житомирська обл., Житомирська р-н, с. Оліївка,
за межами населеного пункту.
Основні джерела утворення забруднюючих речовин: склади сировини, виймально-навантажувальні роботи, стрічкові конвеєри, цементні силоса, автотранспорт,
дизельгенератори, циркулярка, зварювальний пост, резервуари з ДП, при зливі палива,
при заправці автотранспорту, приміщення лабораторії, їдальня.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери
на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення
«ПРЕДСТАВНИЦТВА «СІНОГІДРО КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕТ» пропонується
прийняти як нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: Житомирська обл.,
Житомирська р-н, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 1, тел./факс: (0412)-42-47-03.
Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

8. РІЗНЕ
8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю
КУПЛЮ СОЮ, СОНЯШНИКОВЕ НАСІННЯ, РІПАК, ГРЕЧКУ ТА ІНШЕ, ЗЕРНОВІ ВІД НАСЕЛЕННЯ. 0679826838

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

8.20. Стіл знахідок. Загубив
ВТРАЧЕНО КОНДУКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ІМ`Я
БОНДАРЧУК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА, ВИДАНО ЖИТОМИРСЬКИМ ТТУ В 2015 Р. ВВАЖАТИНЕДІЙСНИМ

8.23. Інше. Продам
• КРУГЛОПИЛ.СТАНОК PROMA PKS-315S ПРИМЕНЯЕТСЯ В СФЕРЕ ПРОИЗ-ВА СОСТАВНЫХ ЭЛ-ТОВ МЕБЕЛИ.
СТАНОК ОБОРУД. МОЩНЫМ ЭЛЕКТР. ДВИГАТЕЛЕМ 2,5
КВТ. В АГРЕГАТЕ ПРЕДУСМ. ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПИЛИВ.
ЗАГОТОВОК ПОД УГЛОМ. МАКСИМ. ШИРИНА ОБРАБОТКИ СОСТАВЛЯЕТ 820 ММ. Г.ИВАНО-ФРАН 0504339399
• НОВЫЕ ТУФЛИ-КРОССОВКИ ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЕ.
НАТУР. КОЖА. МЯГКАЯ РЕЗИНОВАЯ ПОДОШВА.
ЗАКРЫТЫЙ, ЗАЩИЩЕННЫЙ НОСОК. РАЗМЕР УКАЗАН
40, НО ЭТО ЕВРОПЕЙСКИЙ РАЗМЕР. НАШ БУДЕТ 39.
СТЕЛКА 26.5 СМ. ОТПРАВЛЮ НП, УКРПОЧТОЙ ИЛИ ПРИ
ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ (ЖИТОМИР, ОЗЕРНОЕ) 0933528200
• Продаем пеллеты А2 от производителя.Полная информация по 0688492310Сергей
• Продаем уголь-торфобрикет. Полная информация по
0932285378,0684151147
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ДАХ-ПРОФІЛЬ Житомир

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

Дахові вікна та драбини на горище

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

м. Житомир, вул. Грушевського, 36 (Хмелефабрика)
Тел.: (068) 957-54-04; (063) 842-31-26
masha_zsp@ukr.net

Польський дім у Житомирі запрошує на курси з
вивчення польської мови.
Підготовка до співбесіди на отримання Карти
поляка та вступу у внз Польщі (заняття у вечірній
час двічі на тиждень, ціна 500,00 грн. на міс.).
Курси для учнів 1-8 класу (заняття щосуботи,
ціна 200,00 грн. на міс.).
Забезпечуємо необхідними дидактичними матеріалами – підручниками, словниками, робочими
зошитами.

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

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

БУДСУМІШІ

КОЛОДЯЗНІ
КІЛЬЦЯ

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

Вул. Чуднівська, 34-Б

Тел.: 0412 24-34-22, 067 65-87-407
dompolski@dompolski.zt.ua

Велосипеди
Велоремонт та продаж.
Адреса : пл. Житній Ринок,
молочний павільйон, 2 пов.
Валентин, тел.: 0677035491
ТОВ «Аріадна-Полісся»
запрошує робітників будівельних спеціальностей, з/п за
домовленістю, співбесіда за
телефоном:

067-410-16-06

Куплю авто вітчизняного або

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

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

тел.: 097-440-16-93

Продам/куплю
піддони
нові та вживані
вигідна ціна

тел.: (068) 838-88-38
СТО "Каприз":

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

тел.: 063-886-23-45
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Гороскоп на тиждень 22 - 28 серпня
ОВЕН

У вас з'являться нові
сили для досягнення поставленої мети, хоча на
роботі пануватиме літня розслабленість. Займіться особистим життям.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий період.
Довіртеся інтуїції, вона
підкаже, хто вам друг, а хто – не
зовсім. Докладіть більше зусиль
для додаткового заробітку.

ЛЕВ

Може здаватися, що
вас просто використовують, нічого не даючи натомість.
Втихомирте самолюбство і підкоріться ситуації.

ДІВА

БЛИЗНЮКИ

Ріш у че вт і люйте
в життя свої плани і задуми, але при цьому бажано
заручитися підтримкою колег.
Не сприймайте серйозно плітки.

РАК

Виберіть головне
завдання та уважно
продумайте стратегію його рішення. Робота, кар'єра – чудово,
але здоров'я дорожче.

Гарний час для тих,
хто звик працювати з душею і з азартом. На вас
чекає успіх і прибуток. Можна
планувати довгострокові заходи.
Смуга невдач залишилася позаду. Можна
радіти та діяти, тим
більше, що вас переповняє
творча енергія. Навчіться чогось
нового.

ТЕРЕЗИ

СКОРПІОН

Будуть вдалими поїздки та відпочинок на
природі. Причому ви не витратите багато грошей.

від партнерів

СТРІЛЕЦЬ

Ви здатні розібратися в багатьох заплутаних речах. Імовірні довгоочікувані грошові надходження.

КОЗЕРІГ

Досить метушливий
період. Настає час змін
на роботі й у навчанні, й вам
необхідно підготуватися до нових завдань.

ВОДОЛІЙ

При д і л яйте осо бливу уваг у спілкуванню з потрібними й
впливовими людьми. Порадує
несподіване визнання ваших
знань і талантів.

РИБИ

Зараз вам к раще
розслабитися та відпочити. Будьте готові до
будь-яких сюрпризів в особистому житті.

Цікаві факти про обручки
●●Традиція носити обручки
прийшла до нас із Стародавнього
Єгипту. Її перейняли стародавні
греки і римляни, завдяки яким
вона стала популярною в Європі.
У середньовіччі з’явилося пояснення традиції — нібито через
безіменний палець проходить так
звана «вена любові». При цьому у
євреїв прийнято надягати кільце
нареченій на вказівний палець.
●●Спочатку було прийнято
носити обручки з фамільним
гербом. Першими інкрустувати
їх діамантами почали майстри
в Італії. Вибір каменю був невипадковим, так як в середньовіччі
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серпня
середа
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серпня
четвер

вважалося, що діаманти володіють магічними властивостями і
створені в полум’ї любові.
●●На першому офіційному
рентгенівському знімку, зробленому фізиком Вільгельмом
Конрадом Рентгеном, була відображена рука його дружини з
обручкою. Таким незвичайним
чином воно увійшло в історію.
●●Найменшу обручку було
виготовлено у 1544 році для майбутньої королеви Шотландії Марії Стюарт, коли їй було 2 роки.
●●Обручки на безіменному
пальці носяться в багатьох країнах, проте щодо руки бувають
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серпня
субота

розбіжності. Так, на правій
його носять в СНД, Німеччині,
Польщі, Індії, Чилі. На лівій — у
США, Великобританії, Мексиці,
Бразилії.
●●Володаркою найдорожчої
обручки в світі стала російська
тенісистка Анна Курнікова. Її
подарував у 2004 році співак Енріке Іглесіас. Вона прикрашена
рідкісним рожевим діамантом
вагою 11 карат. Його вартість —
6 мільйонів доларів США.
●●У деяких штатах США закон може забрати у банкрутів
всі цінні речі, але не має право
відбирати їх обручки.
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кафе
«Alyssum»

«Овочі гриль»

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

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

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

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

42-21-00

Ресторан
«Замковий»

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

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

46-03-04

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

(067) 357-36-25

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

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

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

42-60-86

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

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

(063) 077-39-47

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

43-86-46

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Паб
«Файна кнайпа»

Кафе
«Тераса»

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

Кафе
«Пантера»

Ресторан
«Порцеляна»

Кафе
«Танюша»

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.
Більярд

Кафе
«Таймир»

Піца
«Челентано»

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

серпня
вівторок

+ 15°
+ 23°
ТИСК, ММ

читай свіжий номер газети тут

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»
35 грн

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

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

Кафе
«Джерельце»

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

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

Кав’ярня
«+Кава»

Кухмістерська
«Історія»

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

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

Матеріали позначені цим знаком
друкуються на правах реклами
Віддруковано в друкарні
ТОВ «Прес Корпорейшн Лімітед»,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №180432
Передпл. індекс: 08976

Р

Кінотеатр «УКРАЇНА»

Аксель
Жанр: фантастика

Аксель – це абсолютно секретний, інноваційний робот у вигляді пса, якого створили для захисту солдатів. Після невдалих експериментів
Аксель потрапив на звалище. Там його знайшов підліток-мотоцикліст на ім'я Майлз. Хлопець – одинак, дуже любить кататися пустелею
на своєму мотоциклі. Побачивши робота-пса,
Майлз вирішує йому допомогти. Разом із
цим він активував технологію і прив'язав її до
себе. Між хлопцем і псом з'явилася справжня
дружба. В Акселя є просунутий інтелект і добре
серце, почуття. Але бачачи, як робот розвинувся поруч із хлопцем, творці машини хочуть
забрати його назад.

тел: (0412) 47-27-47, (097) 447-27-47

Патрік
Жанр: комедія, сімейний

Сара працює вчителькою та нічим не
відрізняється від таких же жінок її віку. Ті ж
безліч проблем, ті ж невдачі в житті. У Сари
просто все зараз знаходиться в такому
хаосі, що страшно уявити. Їй зараз просто
нічого не потрібно, тільки трохи самотності.
Й останнє, що Сара хотіла б у цей момент –
ще за кимось доглядати. Але її бабуся вирішила інакше – і віддала їй дуже зіпсованого, шкідливого мопса Патріка, який їсть усе
підряд. Цей пес неабияк псує життя дівчині,
постійно ставлячи в незручні положення.
Але в той же час Патрік може й допомогти
їй жити, трохи попустувати їй на користь.

Ті, що вижили
Жанр: драма, жахи

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

Мег

Пережити апокаліпсис – удача чи прокляття? Що якщо людям, які залишилися існувати,
уготована доля набагато гірша, ніж для тих,
хто просто помер. Джулі змогла пережити
апокаліпсис – тепер вона майже не зустрічає людей. Вона завжди мріяла пережити
цей страшний судний день, але не знала, як
це буде жахливо. Коли померли всі люди,
з'явилося щось інше – ті, що вижили. Джулі
не знає, чи живі вони чи ні, із цього світу або з
того. Це просто тварюки, які стали господарями на нашій планеті та полюють за уцілілими
людьми. Джулі пережила кінець світу, але
зустріч із монстром вона не переживе...

РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ

kinoukraina.zt.ua

Жанр: бойовик, трилер, жахи

Тихий океан приховує безліч таємниць. Ви
навіть не уявляєте, які жахливі тварюки там
можуть жити! Навіть ті, які, за словами вчених,
давним-давно повинні були би вимерти. На
одну підводну базу, яка досліджувала океанські глибини, напало чудовисько величезних
розмірів. Його називають меголодоном, і це
найнебезпечніша підводна істота, яку знає людина. Палеонтолог Джонас Тейлор колись уже
зустрічався з монстром, але йому не хочуть
вірити про справжні розміри останнього. Ця
експедиція в самі глибини океану дозволить
йому довести свою правоту. Тільки ось кровожерливий монстр любить убивати людей.

Шукаєш стабільну роботу
та стабільну заробітню
плату без обмежень ?

ПРИХОДЬ ДО НАС!

ВАКАНСІЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

НАЙПОВНІША АФІША ЖИТОМИРА

067 4128981
ВУЛ. РИЛЬСЬКОГО 9, ОФ 407

